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PS 18/8 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av
protokollen /
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Innkalling med saksliste datert 17. oktober godkjennes.
Mette Korsrud og John Harry Skoglund velges til å undertegne protokollen.

PS 18/9 Godkjenning av protokoll /
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Protokollen fra møte 25. april 2018 godkjennes.

PS 18/10 Tilleggsfinansiering av investeringer
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret tilrår representantskapet å godkjenne at vedtatte investeringer, og finansiering av
disse, i vedtak 1.12.2016 med tilleggsbevilgning 26.4.2017 samt vedtak 30.11.2017 ses samlet.
Samtidig godkjennes bruk av ubundet investeringsfond inntil kr. 207 000, samt inntil
kr. 250 000 fra disposisjonsfond til delfinansiering av ovennevnte.
Saksprotokoll i Brannstyret - 16.10.2018
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
Brannstyret tilrår representantskapet å godkjenne at vedtatte investeringer, og finansiering av
disse, i vedtak 1.12.2016 med tilleggsbevilgning 26.4.2017 samt vedtak 30.11.2017 ses samlet.
Samtidig godkjennes bruk av ubundet investeringsfond inntil kr. 207 000, samt inntil
kr. 250 000 fra disposisjonsfond til delfinansiering av ovennevnte.
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Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner at vedtatte investeringer, og finansiering av disse, i vedtak
1.12.2016 med tilleggsbevilgning 26.4.2017 samt vedtak 30.11.2017 ses samlet.
Samtidig godkjennes bruk av ubundet investeringsfond inntil kr. 207 000, samt inntil
kr. 250 000 fra disposisjonsfond til delfinansiering av ovennevnte.
PS 18/11 Skjønnsmidler skogbranner 2018
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret ber representantskapet gjøre nødvendige tiltak for at innvilgede skjønnsmidler for
skogbranner 2018, som er tildelt kommunene, overføres til NRBR for dekning av ikke
budsjetterte utgifter til skogbrannene som var sommeren 2018.
Saksprotokoll i Brannstyret - 16.10.2018
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
Brannstyret ber representantskapet gjøre nødvendige tiltak for at innvilgede skjønnsmidler for
skogbranner 2018, som er tildelt kommunene, overføres til NRBR for dekning av ikke
budsjetterte utgifter til skogbrannene som var sommeren 2018.
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet ber kommunene overføre tildelte skjønnsmidler for skogbranner 2018 til
NRBR for dekning av ikke budsjetterte utgifter til skogbrannene som var sommeren 2018.

PS 18/12 Revidert ROS analyse for NRBR 2018
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å godkjenne den reviderte ROS-analysen for
selskapet. Enkelttiltak som krever dette innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til
behandling i representantskapet på ordinær måte.
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Saksprotokoll i Brannstyret - 16.10.2018
Behandling:
Se vedtak.

Vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å godkjenne den reviderte ROS-analysen for
selskapet. Enkelttiltak som krever dette innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til
behandling i representantskapet på ordinær måte.
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner den reviderte ROS-analysen for selskapet. Enkelttiltak som
krever dette innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til behandling i
representantskapet på ordinær måte.

PS 18/13 Budsjett 2019 - økonomiplan 2020-2022
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 2019 med følgende rammer:
1. Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. kr 118 727 639. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes som vist i tabell under der tilskuddet i 2019 fordeles 50 % etter
innbyggertall og 50 % etter eierandel fastsatt i selskapsavtalen.
2. Nye driftstiltak i 2019 tilsier en økning i rammetilskuddet på kr. 5,984 mill. utover prisog lønnsvekst, som følger:
a. Ny stilling tilsyn som følge av befolkningsvekst
b. Tankbilstøtte Bjørkelangen, femtemann på vaktlaget iverksettes fra 1. januar
2019
c. Sidemann på høyderedskap (Lørenskog), nødvendig HMS-tiltak som følge av
større lift fra 1. april 2019
d. Dagkasernering på Sørumsand fra 1.april 2019
e. Rullerende vakt Løken iverksatt fra 1. april 2018/helårsvirkning
f. Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 0,36 mill.
g. Det kompenseres for bortfall av kostnadsdeling som følge av flytting av
Romerike 110-sentral for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 0,67
mill.
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3. Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 455 097. Beløpet
forutsetter at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 370 pr. pipe både for boliger og
fritidsboliger. Pipetall i forhold til NRBRs registre er lagt til grunn.
4. Tilskudd til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 254 333. Tilskuddet fordeles etter
antall innbyggere i NRBRs eierkommuner.
5. Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før
kommunenes budsjettbehandling starter.
6. 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.
7. Investeringer for 2019:
a) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring fra
driftsbudsjettet.
b) Det godkjennes innkjøp av tank-/krokbil til Lørenskog etter gjeldende
utskiftingsplan. Bilen har en kostnadsramme kr. 4,6 mill., hvorav kr. 4,35 mill.
lånefinansieres. Det legges til grunn salg av en bil tilsvarende kr. 250'. Det
godkjennes opptak av lån inntil kr. 4,35 mill. innenfor selskapets gjeldende
låneramme. Innkjøpet iverksettes i 2019 og finansieres i 2019/2020 avhengig av
leveringstiden.
c) Det godkjennes innkjøp til HMS-tiltak og en kapasitetsoppbygging av beredskapen
rundt skogbrann etter en prioritert liste for investeringer til operativ avdeling for til
sammen kr. 5,2 mill. Investeringene dekkes gjennom et engangstilskudd fra
eierkommunene, fordelt etter fordelingsnøkkel jfr. tabell 2 under, og faktureres
særskilt medio 2019.
Økonomiplanen for perioden 2020 til 2022 legges til grunn for selskapets utvikling.
Tabell, som viser fordelingen av driftstilskudd (punkt 1, 2 og 3) inkludert engangstilskudd til
investeringer (jf. punkt 7 c)).

Saksprotokoll i Brannstyret - 04.09.2018
Behandling:
Se vedtak.
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Vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2019 med følgende rammer:
8. Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. kr 118 727 639. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes som vist i tabell under der tilskuddet i 2019 fordeles 50 % etter
innbyggertall og 50 % etter eierandel fastsatt i selskapsavtalen.
9. Nye driftstiltak i 2019 tilsier en økning i rammetilskuddet på kr. 5,984 mill. utover prisog lønnsvekst, som følger:
a. Ny stilling tilsyn som følge av befolkningsvekst
b. Tankbilstøtte Bjørkelangen, femtemann på vaktlaget iverksettes fra 1. januar
2019
c. Sidemann på høyderedskap (Lørenskog), nødvendig HMS-tiltak som følge av
større lift fra 1. april 2019
d. Dagkasernering på Sørumsand fra 1.april 2019
e. Rullerende vakt Løken iverksatt fra 1. april 2018/helårsvirkning
f. Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 0,36 mill.
g. Det kompenseres for bortfall av kostnadsdeling som følge av flytting av
Romerike 110-sentral for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 0,67
mill.
10. Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 455 097. Beløpet
forutsetter at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 370 pr. pipe både for boliger og
fritidsboliger. Pipetall i forhold til NRBRs registre er lagt til grunn.
11. Tilskudd til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 254 333. Tilskuddet fordeles etter
antall innbyggere i NRBRs eierkommuner.
12. Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før
kommunenes budsjettbehandling starter.
13. 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.
14. Investeringer for 2019:
d) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring fra
driftsbudsjettet.
e) Det godkjennes innkjøp av tank-/krokbil til Lørenskog etter gjeldende
utskiftingsplan. Bilen har en kostnadsramme kr. 4,6 mill., hvorav kr. 4,35 mill.
lånefinansieres. Det legges til grunn salg av en bil tilsvarende kr. 250'. Det
godkjennes opptak av lån inntil kr. 4,35 mill. innenfor selskapets gjeldende
låneramme. Innkjøpet iverksettes i 2019 og finansieres i 2019/2020 avhengig av
leveringstiden.
f) Det godkjennes innkjøp til HMS-tiltak og en kapasitetsoppbygging av beredskapen
rundt skogbrann etter en prioritert liste for investeringer til operativ avdeling for til
sammen kr. 5,2 mill. Investeringene dekkes gjennom et engangstilskudd fra
eierkommunene, fordelt etter fordelingsnøkkel jfr. tabell 2 under, og faktureres
særskilt medio 2019.
Økonomiplanen for perioden 2020 til 2022 legges til grunn for selskapets utvikling.
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Tabell, som viser fordelingen av driftstilskudd (punkt 1, 2 og 3) inkludert engangstilskudd til
investeringer (jf. punkt 7 c)).

Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Brannstyrets forslag til vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2019 med følgende rammer:
15. Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. kr 118 727 639. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes som vist i tabell under der tilskuddet i 2019 fordeles 50 % etter
innbyggertall og 50 % etter eierandel fastsatt i selskapsavtalen.
16. Nye driftstiltak i 2019 tilsier en økning i rammetilskuddet på kr. 5,984 mill. utover prisog lønnsvekst, som følger:
a. Ny stilling tilsyn som følge av befolkningsvekst
b. Tankbilstøtte Bjørkelangen, femtemann på vaktlaget iverksettes fra 1. januar
2019
c. Sidemann på høyderedskap (Lørenskog), nødvendig HMS-tiltak som følge av
større lift fra 1. april 2019
d. Dagkasernering på Sørumsand fra 1.april 2019
e. Rullerende vakt Løken iverksatt fra 1. april 2018/helårsvirkning
f. Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 0,36 mill.
g. Det kompenseres for bortfall av kostnadsdeling som følge av flytting av
Romerike 110-sentral for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 0,67
mill.
17. Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 250 851. Beløpet
forutsetter at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 370 pr. pipe både for boliger og
fritidsboliger. Pipetall i forhold til NRBRs registre er lagt til grunn.
18. Tilskudd til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 254 333. Tilskuddet fordeles etter
antall innbyggere i NRBRs eierkommuner.
19. Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før
kommunenes budsjettbehandling starter.
20. Vedtaket om at disposisjonsfondene kan benyttes til å avsette for virkningen av
amortiseringen av premieavviket påfølgende år videreføres. Dette er uavhengig av om
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premieavviket er positivt eller negativt. Avsetningene kan benyttes til det avsatte
formålet året etter uten ytterligere vedtak.
21. Investeringer for 2019:
g) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring fra
driftsbudsjettet.
h) Det godkjennes innkjøp av tank-/krokbil til Lørenskog etter gjeldende
utskiftingsplan. Bilen har en kostnadsramme kr. 4,6 mill., hvorav kr. 4,35 mill.
lånefinansieres. Det legges til grunn salg av en bil tilsvarende kr. 250'. Det
godkjennes opptak av lån inntil kr. 4,35 mill. innenfor selskapets gjeldende
låneramme. Innkjøpet iverksettes i 2019 og finansieres i 2019/2020 avhengig av
leveringstiden.
i) Det godkjennes innkjøp til HMS-tiltak og en kapasitetsoppbygging av beredskapen
rundt skogbrann etter en prioritert liste for investeringer til operativ avdeling for til
sammen kr. 5,2 mill. Investeringene dekkes gjennom et engangstilskudd fra
eierkommunene, fordelt etter fordelingsnøkkel jfr. tabell 2 under, og faktureres
særskilt medio 2019.
Økonomiplanen for perioden 2020 til 2022 legges til grunn for selskapets utvikling.
Tabell, som viser fordelingen av driftstilskudd (punkt 1, 2 og 3) inkludert engangstilskudd til
investeringer (jf. punkt 7 c)).

Forslag fra Lørenskog kommune:
Punkt 1.
Endringsforslag til første setning:
Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. 119 327 639,-.
Punkt 7c)
Endringsforslag:
Investeringer på 5,2 mill. kroner til HMS-tiltak og kapasitetsoppbygging av beredskap rundt
skogbrann finansieres ved låneopptak. Finansieringskostnadene økes med kr 600.000 og
driftstilskuddet fra kommunene reduseres med kr 4,6 mill. kroner.
Nytt punkt 7d)
Tabeller som viser fordeling av driftstilskudd endres tilsvarende slik at den totale summen med
finansieringen av feiervesenet og sivilforsvaret medfører dette en totalkostnad på kr. 141
832 823,-.
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Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet fastsetter budsjettet for 2019 med følgende rammer:
1. Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. kr 119 327 639. Fordelingen mellom
kommunene fastsettes som vist i tabell under der tilskuddet i 2019 fordeles 50 % etter
innbyggertall og 50 % etter eierandel fastsatt i selskapsavtalen.
2. Nye driftstiltak i 2019 tilsier en økning i rammetilskuddet på kr. 5,984 mill. utover prisog lønnsvekst, som følger:
a. Ny stilling tilsyn som følge av befolkningsvekst
b. Tankbilstøtte Bjørkelangen, femtemann på vaktlaget iverksettes fra 1. januar
2019
c. Sidemann på høyderedskap (Lørenskog), nødvendig HMS-tiltak som følge av
større lift fra 1. april 2019
d. Dagkasernering på Sørumsand fra 1.april 2019
e. Rullerende vakt Løken iverksatt fra 1. april 2018/helårsvirkning
f. Kompensasjon for økte utgifter til finansieringskostnader som følge av nye
låneopptak iht. plan, kr. 0,36 mill.
g. Det kompenseres for bortfall av kostnadsdeling som følge av flytting av
Romerike 110-sentral for administrative utgifter (halvårsvirkning) med kr. 0,67
mill.
3. Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme på kr. 21 250 851. Beløpet
forutsetter at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 370 pr. pipe både for boliger og
fritidsboliger. Pipetall i forhold til NRBRs registre er lagt til grunn.
4. Tilskudd til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 254 333. Tilskuddet fordeles etter
antall innbyggere i NRBRs eierkommuner.
5. Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget
når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før
kommunenes budsjettbehandling starter.
6. 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.
7. Investeringer for 2019:
a) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring fra
driftsbudsjettet.
b) Det godkjennes innkjøp av tank-/krokbil til Lørenskog etter gjeldende
utskiftingsplan. Bilen har en kostnadsramme kr. 4,6 mill., hvorav kr. 4,35 mill.
lånefinansieres. Det legges til grunn salg av en bil tilsvarende kr. 250'. Det
godkjennes opptak av lån inntil kr. 4,35 mill. innenfor selskapets gjeldende
låneramme. Innkjøpet iverksettes i 2019 og finansieres i 2019/2020 avhengig av
leveringstiden.
c) Investeringer på 5,2 mill. kroner til HMS-tiltak og kapasitetsoppbygging av
beredskap rundt skogbrann finansieres ved låneopptak. Finansieringskostnadene
økes med kr 600.000 og driftstilskuddet fra kommunene reduseres med kr 4,6 mill.
kroner.
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d) Tabeller som viser fordeling av driftstilskudd endres tilsvarende slik at den totale
summen med finansieringen av feiervesenet og sivilforsvaret medfører dette en
totalkostnad på kr. 141 832 823,-.
Økonomiplanen for perioden 2020 til 2022 legges til grunn for selskapets utvikling.

PS 18/14 Brannsamarbeidet - rapport fra forhandlingsutvalget
Forhandlingsutvalget tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:
Forhandlingsutvalgets anbefaling er at sonderingene tas opp igjen høsten 2019, og at det frem
til da jobbes videre med å utrede ulike økonomiske modeller og styringsmodeller som kan
legge et grunnlag for reelle forhandlinger om etablering av et felles brannvesen på Romerike.
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sonderingene tas opp igjen høsten 2019, og at det frem til da jobbes videre med å utrede ulike
økonomiske modeller og styringsmodeller som kan legge et grunnlag for reelle forhandlinger
om etablering av et felles brannvesen på Romerike.

PS 18/15 Endring av selskapsavtalen - behov for økt låneramme
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret ber representantskapet gjøre vedtak om endring i selskapsavtalen der
lånerammen økes fra kr. 25 mill. til kr. 50 mill. jf. Lov om Interkommunale selskaper § 22 første
ledd. Dette for å ivareta NRBRs behov for tunge investeringer de nærmeste årene.
Saksprotokoll i Brannstyret - 16.10.2018
Behandling:
Se vedtak.

Vedtak:
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Brannstyret ber representantskapet gjøre vedtak om endring i selskapsavtalen der
lånerammen økes fra kr. 25 mill. til kr. 50 mill. jf. Lov om Interkommunale selskaper § 22 første
ledd. Dette for å ivareta NRBRs behov for tunge investeringer de nærmeste årene.

Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Representantskapet godkjenner endring i selskapsavtalen der lånerammen økes fra kr. 25 mill.
til kr. 50 mill. jf. Lov om Interkommunale selskaper § 22 første ledd. Dette for å ivareta NRBRs
behov for tunge investeringer de nærmeste årene.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Selskapsavtalen endres der lånerammen økes fra kr. 25 mill. til kr. 50 mill. Selskapet bes
fremme en separat sak som gjelder endring av selskapsavtalen, og som må behandles i eiernes
kommunestyrer.

PS 18/16 Nytt administrasjonsbygg
Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Forslag fra Rælingen kommune:
Spørsmålet om lokalisering utsettes i påvente av at kostnadsbildet og tidsperspektivet
foreligger som utredet sak til behandling i kommunene.
Forslaget falt mot 1 stemme (RÆL).

Forslag fra Lørenskog kommune (det vises til KS sak 131/18):
1. Ut fra nye forutsetninger nevnt i foreliggende sak, finner ikke Lørenskog kommune
gode argumenter for at NRBR’s hovedkontor flyttes fra Lørenskog.
2. Lørenskog kommune ber styret i NRBR om at det arbeides videre ut fra forutsetningen
om at NRBR’s hovedkontor og brannstasjon fortsatt skal være lokalisert i Lørenskog.
Lørenskog kommune viser til selskapsavtale fra 1. januar 2014:
Pkt. 1.3 Hovedkontor, NRBR skal ha hovedkontor i Lørenskog
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Pkt. 7.1 Endringer i selskapsavtalen, Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter
enstemmighet i representantskapet. Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av
styret, representantskapet eller en/flere deltakere. Eier,- ansvarsandel kan bare overdras til ny
deltaker med samtykke fra de øvrige kommunene.
Falt mot 1 stemme (LØR).
Forslag fra Sørum kommune:
Bygging av nytt administrasjonsbygg på Skedsmokorset er den beste løsningen på de
plassproblemer som NRBR står ovenfor på kort og lang sikt.
NRBR starter arbeidet med sikte på realisering av prosjektet, herunder utarbeide rom- og
funksjonsprogram. Kostnadene forskutteres av NRBR.
Forslag fra Sørum kommune vedtatt mot 1 stemme (LØR).
Forslag til tillegg fra Fet kommune:
Representantskapet ber leder for representantskapet å gjøre tiltak for å bringe saken videre før
neste møte representantskapets neste møte.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bygging av nytt administrasjonsbygg på Skedsmokorset er den beste løsningen på de
plassproblemer som NRBR står ovenfor på kort og lang sikt.
NRBR starter arbeidet med sikte på realisering av prosjektet, herunder utarbeide rom- og
funksjonsprogram. Kostnadene forskutteres av NRBR.
Representantskapet ber leder for representantskapet å gjøre tiltak for å bringe saken videre før
neste møte representantskapets neste møte.
PS 18/17 Fastsettelse av godtgjørelse i NRBR for 2018 og 2019
Administrasjonen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:
Dagens godtgjørelser fortsettes (gjelder styremedlemmer, styrets leder og nestleder,
representantskapets leder og nestleder)
Styrets leder
Styrets nestleder
Styrets medlemmer
Møtegodtgjørelse pr. møte
Representantskapets leder
Representantskapets nestleder

kr. 85.000
kr. 47.000
kr. 42.000
kr. 1.200
kr. 15.000*
kr. 5.000*
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*Godtgjørelse til representantskapet utbetales av kommunene.
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Rælingen kommune:
Administrasjonen skal ikke innstille direkte til representantskapet om styregodtgjørelse. Nivå
på styregodtgjørelse skal innstilles fra valgkomiteen som et ledd i valgkomiteens arbeid.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dagens godtgjørelser fortsettes (gjelder styremedlemmer, styrets leder og nestleder,
representantskapets leder og nestleder)
Styrets leder
Styrets nestleder
Styrets medlemmer
Møtegodtgjørelse pr. møte
Representantskapets leder
Representantskapets nestleder

kr. 85.000
kr. 47.000
kr. 42.000
kr. 1.200
kr. 15.000*
kr. 5.000*

*Godtgjørelse til representantskapet utbetales av kommunene.
Administrasjonen skal ikke innstille direkte til representantskapet om styregodtgjørelse. Nivå
på styregodtgjørelse skal innstilles fra valgkomiteen som et ledd i valgkomiteens arbeid.

PS 18/18 Møteplan for representantskapet 2019
Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:
Forslag til møtedatoer for 2019:
25. april kl. 15.00 og 5. desember kl. 15.00.
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møtedatoer for 2019:
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25. april kl. 15.00 og 5. desember kl. 15.00.

PS 18/19 Referat-/orienteringssaker /
Saksprotokoll i Representantskapet - 04.12.2018
Behandling:
Ingen saker til behandling.

Møtet hevet kl. 17.00
Rett protokoll bekreftes.

__________________________________
Mette Korsrud

__________________________________
John Harry Skoglund
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