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PS 17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av
protokollen /
Saksprotokoll i Representantskapet - 30.11.2017
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes. Erland Vestli og Roger Evjen velges til å undertegne
protokollen.

PS 17/13 Godkjenning av protokoll /
Saksprotokoll i Representantskapet - 30.11.2017
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Protokollen datert 1. desember 2016 godkjennes.

PS 17/14 Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2018 med følgende totalramme:
1.
Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. 109 070 822. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes i henhold til føringer i selskapsavtalen som vist i tabell under.
2.
Nye driftstiltak i 2018 tilsier en økning av rammen på kr. 2 594’ utover pris- og
lønnsvekst, der kr. 1 794 foreslås som økt ramme, mens kr. 800’ foreslås dekkes inn av
brannvesenets disposisjonsfond, som følger:
a.
Det er, i tråd med fjorårets godkjente økonomiplan, lagt inn helårsvirkning for
stilling som HMS-rådgiver opprettet pr. 1.4.2017 kr. 267’.
b.
Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 390’.
c.
Som følge av flytting av Romerike 110-sentral kompenseres bortfall av
kostnadsdeling for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 670’
d.
Iverksetting av rullerende vakt med 2 mann på Løken, i tråd med ROS-analyse
fra 1.4.2017 kr. 467’.
e.
Oppgradering av Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter for å oppfylle vår andel
av forpliktelse i tråd med avtale med Oslo brann- og redningsetat,
engangskostnad på kr. 800’ foreslås dekket av disposisjonsfond.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

Tilskudd for Romerike 110-sentral godkjennes med en tilskuddsramme på kr. 8 837 735,
der kr. 5 575 721 dekkes av NRBRs eierkommuner. Avgiften for 2018 videreføres med
kr. 63 pr. innbygger, der rammen videreføres bare for første halvår på grunn av
samokalisering, og utgjør kr. 31,50 pr. innbygger.
Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 706 641. Beløpet forutsetter
at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 409 pr. pipe både for boliger og fritidsboliger.
Tilskuddet til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 263 141 som fordeles etter antall
innbyggere i NRBRs eierkommuner.
Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før kommunenes
budsjettbehandling starter.
Vedtaket om at disposisjonsfondene kan benyttes til å avsette for virkningen av
amortiseringen av premieavviket påfølgende år videreføres. Dette er uavhengig av om
premieavviket er positivt eller negativt. Avsetningene kan benyttes til det avsatte
formålet året etter uten ytterligere vedtak.
Investeringer for 2018:
a)
Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring
fra driftsbudsjettet.
b)
Det godkjennes innkjøp av ny tankbil til operativ avdeling, Løken brannstasjon til
operativ avdeling med ramme kr. 2,5 mill. Kjøretøyet finansieres med salg av
eldre kjøretøy kr. 0,3 mill. og låneopptak på inntil kr. 2,2 mill. innenfor
selskapets gjeldende låneramme.

Økonomiplanen for perioden 2019 til 2021 legges til grunn for selskapets utvikling.

Saksprotokoll i Brannstyret - 05.09.2017
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
Brannstyret ber brann- og redningssjefen om å utdype nivået for budsjettert pris- og lønnsvekst.
Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2018 med følgende totalramme:
1.
Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. 109 070 822. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes i henhold til føringer i selskapsavtalen som vist i tabell under.
2.
Nye driftstiltak i 2018 tilsier en økning av rammen på kr. 2 594’ utover pris- og
lønnsvekst, der kr. 1 794 foreslås som økt ramme, mens kr. 800’ foreslås dekkes inn av
brannvesenets disposisjonsfond, som følger:
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a.
b.
c.
d.
e.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Det er, i tråd med fjorårets godkjente økonomiplan, lagt inn helårsvirkning for
stilling som HMS-rådgiver opprettet pr. 1.4.2017 kr. 267’.
Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 390’.
Som følge av flytting av Romerike 110-sentral kompenseres bortfall av
kostnadsdeling for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 670’
Iverksetting av rullerende vakt med 2 mann på Løken, i tråd med ROS-analyse
fra 1.4.2018 kr. 467’.
Oppgradering av Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter for å oppfylle vår andel
av forpliktelse i tråd med avtale med Oslo brann- og redningsetat,
engangskostnad på kr. 800’ foreslås dekket av disposisjonsfond.

Tilskudd for Romerike 110-sentral godkjennes med en tilskuddsramme på kr. 8 837 735,
der kr. 5 575 721 dekkes av NRBRs eierkommuner. Avgiften for 2018 videreføres med
kr. 63 pr. innbygger, der rammen videreføres bare for første halvår på grunn av
samlokalisering, og utgjør kr. 31,50 pr. innbygger.
Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 706 641. Beløpet forutsetter
at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 409 pr. pipe både for boliger og fritidsboliger.
Tilskuddet til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 263 141 som fordeles etter antall
innbyggere i NRBRs eierkommuner.
Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før kommunenes
budsjettbehandling starter.
Vedtaket om at disposisjonsfondene kan benyttes til å avsette for virkningen av
amortiseringen av premieavviket påfølgende år videreføres. Dette er uavhengig av om
premieavviket er positivt eller negativt. Avsetningene kan benyttes til det avsatte
formålet året etter uten ytterligere vedtak.
Investeringer for 2018:
a)
Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring
fra driftsbudsjettet.
b)
Det godkjennes innkjøp av ny tankbil til operativ avdeling, Løken brannstasjon til
operativ avdeling med ramme kr. 2,5 mill. Kjøretøyet finansieres med salg av
eldre kjøretøy kr. 0,3 mill. og låneopptak på inntil kr. 2,2 mill. innenfor
selskapets gjeldende låneramme.

Økonomiplanen for perioden 2019 til 2021 legges til grunn for selskapets utvikling.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.11.2017
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Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet vedtar budsjettet for 2018 med følgende totalramme:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. 109 070 822. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes i henhold til føringer i selskapsavtalen som vist i tabell under.
Nye driftstiltak i 2018 tilsier en økning av rammen på kr. 2 594’ utover pris- og
lønnsvekst, der kr. 1 794 foreslås som økt ramme, mens kr. 800’ foreslås dekkes inn av
brannvesenets disposisjonsfond, som følger:
a.
Det er, i tråd med fjorårets godkjente økonomiplan, lagt inn helårsvirkning for
stilling som HMS-rådgiver opprettet pr. 1.4.2017 kr. 267’.
b.
Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 390’.
c.
Som følge av flytting av Romerike 110-sentral kompenseres bortfall av
kostnadsdeling for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 670’
d.
Iverksetting av rullerende vakt med 2 mann på Løken, i tråd med ROS-analyse
fra 1.4.2018 kr. 467’.
e.
Oppgradering av Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter for å oppfylle vår andel
av forpliktelse i tråd med avtale med Oslo brann- og redningsetat,
engangskostnad på kr. 800’ foreslås dekket av disposisjonsfond.
Tilskudd for Romerike 110-sentral godkjennes med en tilskuddsramme på kr. 8 837 735,
der kr. 5 575 721 dekkes av NRBRs eierkommuner. Avgiften for 2018 videreføres med
kr. 63 pr. innbygger, der rammen videreføres bare for første halvår på grunn av
samlokalisering, og utgjør kr. 31,50 pr. innbygger.
Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 706 641. Beløpet forutsetter
at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 409 pr. pipe både for boliger og fritidsboliger.
Tilskuddet til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 263 141 som fordeles etter antall
innbyggere i NRBRs eierkommuner.
Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før kommunenes
budsjettbehandling starter.
Vedtaket om at disposisjonsfondene kan benyttes til å avsette for virkningen av
amortiseringen av premieavviket påfølgende år videreføres. Dette er uavhengig av om
premieavviket er positivt eller negativt. Avsetningene kan benyttes til det avsatte
formålet året etter uten ytterligere vedtak.
Investeringer for 2018:
a)
Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring
fra driftsbudsjettet.
b)
Det godkjennes innkjøp av ny tankbil til operativ avdeling, Løken brannstasjon til
operativ avdeling med ramme kr. 2,5 mill. Kjøretøyet finansieres med salg av
eldre kjøretøy kr. 0,3 mill. og låneopptak på inntil kr. 2,2 mill. innenfor selskapets
gjeldende låneramme.

Økonomiplanen for perioden 2019 til 2021 legges til grunn for selskapets utvikling.
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PS 17/15 Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å godkjenne overføring av investeringsmidler til biler
jf. PS 16/27 fra 2017 til 2018. Innkjøpet av biler til operativ avdeling, med ramme på kr. 12
millioner, ikke er fullført i 2017. Innkjøpet skal finansieres med låneopptak på inntil kr. 10,25
millioner, samt midler for solgte biler inntil kr. 1,75 millioner.
Saksprotokoll i Brannstyret - 12.10.2017
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å godkjenne overføring av investeringsmidler til biler
jf. PS 16/27 fra 2017 til 2018. Innkjøpet av biler til operativ avdeling, med ramme på kr. 12
millioner, ikke er fullført i 2017. Innkjøpet skal finansieres med låneopptak på inntil kr. 10,25
millioner, samt midler for solgte biler inntil kr. 1,75 millioner.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.11.2017
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner overføring av investeringsmidler til biler jf. PS 16/27 fra 2017 til
2018. Innkjøpet av biler til operativ avdeling, med ramme på kr. 12 millioner, ikke er fullført i
2017. Innkjøpet skal finansieres med låneopptak på inntil kr. 10,25 millioner, samt midler for
solgte biler inntil kr. 1,75 millioner.

PS 17/16 Møteplan 2018
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

-7-

Vedlagte plan for møter i styret for 2018 godkjennes. Saken oversendes representantskapet for
fastsetting av representantskapets møter 2018.

Saksprotokoll i Brannstyret - 12.10.2017
Behandling:
Se vedlegg.
Vedtak:
Styrets møter i 2018 avholdes:
13. februar
13. mars
5. juni
4. september
16. oktober
4. desember (hvis saker)
Det er ønskelig å ha noen møter utenfor Lørenskog brannstasjon.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.11.2017
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapets møter fastsettes til 25. april 2018 kl. 16.00 og 4. desember 2018 kl. 16.00.

PS 17/17 Orienteringssaker /
Saksprotokoll i Representantskapet - 30.11.2017
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet tar følgende saker til orientering:
 styreleder orienterte om status og framdrift brannsamarbeid
 representantskapets leder og brann- og redningssjefen informerte om status for oppstart
og etablering av Øst 110-sentral
 brann- og redningssjefen orienterte om HMS-status på brannstasjonene der det skal
avholdes dialogmøter med Nittedal og Lørenskog kommuner. Strakstiltak som gjelder
sanitæranlegg på Lørenskog er nå stoppet, siden saken har tatt lang tid. Det er store
utfordringer knyttet til kontorplasser på Lørenskog brannstasjon. Nytt hovedkontor vil
bli tema på møte med Lørenskog kommune.
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Representantskapet ber om å få informasjon/notat om status i disse sakene etter at
møtene er avholdt.
 brann- og redningssjefen orienterte fra møte med Sørum kommune. Bygging av ny
brannstasjon er besluttet, tidsperspektivet er anslått til to år
 brann- og redningssjefen orienterte om prosessen med ny brannstasjonslokaler på Løken
i Aurskog-Høland, der kommunen følger opp mot utbygger.

Møtet hevet kl. 14.40.

Protokollen bekreftes:
______________________________
Erland Vestli

____________________________
Roger Evjen

-9-

