
 

  

Vedtatt i styre i IØBR: 

Vedtatt representantskapet: 

BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN 

2020-2023 

INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS 

http://www.iobr.no/


 
 

1
 

BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN 

2020-2023 

INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS  

INNHOLDSFORTEGNELSE 

            

1. Innledning       2 

2. Budsjett IØBR 2020 med økonomiplan    4 

3. Forslag til ekstra ramme fra eierkommunene             4 

4. Boligseksjon 76400 Selvkost     4 

5. Oppsummering      5 

6. Innskutt kapital       6 

7. Kostnader for den enkelte kommune 2018   7 

8. Forslag til vedtak      7 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

2
 

1. Innledning 

I budsjettet for 2019 fikk ikke IØBR noen økning på ramma for eierbetaling og var nødt til å ta alle 

økte kostander i form av lønns- og prisvekst innenfor egen ramme. Ved utregning av ramma for 

2020 så la IØBR til grunn en lønns- og prisvekst på 3%, + lønnskostnader for den siste lovpålagte 

stillingen ved forebyggende avdeling. Dette har vist seg umulig da IØBR har faste utgifter som 

overstiger den opprinnelig ramma. Verdt å merke seg at IØBR betaler ca 4,1 millioner tilbake til 

eierkommunene i form av husleie og lån. I tillegg kommer selvkostregnskapet sin andel av 

tilbakebetaling. 

Med særdeles store utfordringer med å få budsjettet i 2019 til å gå sammen, så ble konklusjonen at 

vi fikk overført mindreforbruk fra 2018 på 1,47 mill, samt at styret meddelte eierne at det ble kun 

gjennomført delvis tilbakebetaling av lån i 2019. 

 

Etter en gjennomgang av budsjett og regnskap siden oppstart i 2016 så kan vi si at IØBR har fått 

mindre handlingsrom i tiden frem til dag.  

Tidligere mindreforbruk kommer av flere sammensatte grunner. Det er blant annet stillinger som har 

stått vakante i perioder frem til vi har fått ansatt personen. Dette ses i sammenheng med refusjon fra 

NAV i forbindelse med sykefravær og ikke minst en stram økonomisk linje med fokus på 

forutsigbarhet og kostnadseffektivt arbeid. Dette går blant annet på utalarmeringen av mannskap. 

Det er nå et mere forutsigbart system som gjør at vi kan styre resursene på en bedre og effektiv 

måte. Vi har i hele perioden, med en topp i 2019, hatt en økning i antall utrykninger. Dette medfører 

også en økning i lønnsutgiftene i forbindelse med utrykninger og ikke minst mer bruk av frie midler. 

 

Tabellen nedenfor viser refusjonene vi har hatt årlig ved sykefravær:  

2016 2017 2018 2019* 

517.895, - 440.700, - 466.600, - 601.800, -* 

*Pr 19.september 2019 

Prisnivået på IØBR er betydelig lavere enn alle gjennomsnitt i Østfold og landet forøvrig. Dette 

underbygger vår påstand at vi har en forsvarlig økonomisk og kostnadseffektiv drift. 

En gjennomgang av brutto kostra tall for Østfold og Norge viser følgende tall: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Innbyggere IØ 50520 51030 51433 51709 51700* 

KOSTRA IØBR 709, - 768, - 825,- 820,- 898, - 

KOSTRA Østfold 919, - 946, - 1102, - Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 

KOSTRA Norge 1069, - 1106, - 1180, - Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 

* Innbyggerantallet som 110 sentralen legger til grunn i 2020 er 51700. Vi har lagt til grunn det samme i utregning av kostnad pr 

innbygger. Noe som vil heve KOSTRA tallet. 

Denne tabellen viser at IØBR drives billigere enn gjennomsnittet i Østfold og Norge i 2016. Videre vil 

neste tabell vise at handlingsrommet til IØBR har blitt mindre for hvert år. Dette gjør det mere 

utfordrende, fordi bilparken blir eldre og at det er mindre rom for kompetanseutvikling. I 2020 så er 

videreføring av kompetanseutviklingen på ledertrening et hovedmål. Vi har da ingen andre 

investeringer i planen utover leveranser av godkjente investeringer fra 2019. 
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UTGIFT BRANN 2016 2017 2018 2019 2020   

Kommentar 

Lønn med sosiale 

utgifter 

26.034.000, - 

 Brukt 26.631.000,  

27.409.000 

Brukt 28.038.000,  

29.891.000, - 

Brukt 28.320.000,  

31.692.000, 

-    

33.308.000, 

- 

Se pkt 1. 

110 sentralen 1.127.000, - 2.147.000, - 2.844.000, - 3.086.000, - 3.360.000, - Se pkt 2. 

IKOMM/IKT 171.000, - IØD 108.000, - 360.000, - 380.000, - 380.000, - Se pkt 3. 

Regnskap/Eidsberg 106.000, - 229.000, - 275.000, - 275.000, - 275.000, - Se pkt 3. 

Nødnett/ DSB 1.440.000, - 1.440.000, - 1.440.000, - 1.452.000, - 1.400.000, - Se pkt 4. 

Husleie brann 1.797.000. - 1.938.000, - 2.108.000, - 2.065.000, - 2.145.000, - Se pkt 5. 

KLP forsikring  148.000, - 165.000, - 220.000, - 198.000, - 210.000, - Se pkt 6. 

Vedlikehold biler  911.000, - 887.000, - 996.000, - 746.000, - 768.000, - Se pkt 7.          

Diesel  122.000, -* 282.000, - 315.000, - 280.000, - 290.000, - Se pkt 7.         

Lån eiere og 

kommunalbank 

2.090.000, - 2.040.000, - 2.330.000, - 1.920.000, -

* 

2.661.000, -

** 

Se pkt 8. 

Totalt faste utgifter 33.946.000, - 36.645.000, - 40.779.000, - 42.094.000, 

- 

44.797.000, 

- 

 

Ramme  35.775.000, - 39.187.500, - 42.387.000, - 42.387.000, 

- 

46.398.000, 

- 

 

Inntekter 1.591.000, - 1.750.000, - 1.475.000, - 2.013.000, - 2.063.000, -  

       

Frie midler u/ fond 3.420.000, - 4.292.500, - 3.083.000, - 2.306.000, - 3.664.000, -  

Bruk av fond   1.267.000, - 1.473.000, - 0, -  

Ubrukte 

lønnsmidler 

  1.571.000, -    

Frie midler m/fond   4.350.000, - 3.779.000, -   

 

Pkt 1. I årene 2016 til 2018 så har det til tider vært stillinger som har vært vakant i perioder pga en 

turnover i arbeidsstokken. I årene 2016 og 2017 hadde vi er merforbruk på lønn, men i 2018 sto vi 

en periode uten blant annet leder beredskap. Dette medførte mye ekstra arbeid på de andre, men 

det gjør seg utslag i ubrukte lønnsmidler. I 2019 så er det en økning i lønnsbudsjett pga økt 

oppdragsmengde på beredskap, adm.konsulent for i varetakelse av alarminntekter og normal 

lønnsøkning. Økningen videre til 2020 er lønnsøkning på ca 2,8% + den 5. lovpålagte stillingen i 

forebyggende avdeling. 

Pkt 2. I tiden 110 sentralen var i Moss, så var dette et aksjeselskap og det ble drevet for ca 40-42 kr 

pr innbygger. Ved overgangen til Brann Øst som var sammenslåingen mellom Østfold og Akershus. 

Dette medførte en økning på ca 1 million kr fra Alarm brann Øst til ny sentral i Ski. Ny betaling var på 

kr 60 pr innbygger. I budsjett for 2020 så har det blitt en økning på ca 7.8% til kr 65 pr innbygger. 

Dette samtidig som innbyggerantallet har økt. Dette medfører en økning på ca 260.000 kr pr år. 

Pkt 3. Avtalen med IKOMM som ble betydelig dyrere en tidligere, og er en kostnad som vi har fått 

tilført som ekstra bevilgning fra eierkommunene. Vil legge til at alle summene som blir fordelt på 

selvkost og eierbetalt, er allerede delt mellom de enkelte kostnadsområder i oppsettet. Utgifter for 

regnskapstjenester fra Eidsberg har vært forutsigbare hele tiden, men det er en fast kostnad som vi 

ikke har påvirkning på. 

Pkt4. Utgifter til nødnett. Dette er betaling for alle nødnett terminalene vi har IØBR. Oppbygningen 

våre med vaktordninger, samt gjeldene lovverk gjør at vi ikke kan redusere antall terminaler med 

mer en det vi har gjort. Eierne må innføre ny brannordning med dreiende vakt før det eventuelt blir 

aktuelt. 

Pkt 5. Husleie av 6 brannstasjoner er en betaling som direkte går tilbake til kommunene. Det er 

skrevet en standard 10 årsleieavtale med den enkelte kommune. I 2020 så vil det bli betalt kr 

2.145.000, - tilbake til kommunene. I tillegg kommer det ca 450.000, - fra boligseksjonen. Vi hadde 
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en liten reduksjon i 2019. Reduksjon på husleie i Spydeberg er fordi sivilforsvaret har overtatt dele 

av lokalet. 

Pkt 6. Alle forsikringene har vært ute på anbud og vi skal ha møte med vår forsikringsagent og vi vil 

innhente nytt anbud før august 2020. 

Pkt 7. Vedlikehold av bilpark og drivstoff. Drivstoff prisene går opp sammen med 

oppdragsmengden. Samtidig så blir bilparken eldre som igjen medfører mere vedlikehold på 

bilparken.  

Pkt 8. Lån til eierkommuner og kommunalbanken. Lånet til kommunalbanken er tatt opp iht vedtatte 

investeringer. Tilbakebetaling til eierne av lånet som ble gitt i 2016 ved oppstart på kr 17.500.000, - 

vil utgjøre rett i underkant av 2 millioner i 2020. Pga utfordringene i 2019 så bestemte styret at lånet 

skulle forlenges med 6 mnd og at den gevinsten skulle tas ut i 2019. Nå ble det pga mindre forbruk i 

2018 lagt inn en liten ekstra nedbetaling. Totalt så vil det bli tilbakebetalt for ca 7 mnd i 2019.  

 

2.    Totalt budsjett eierbetalt økonomiplan 2020-2023. 

Art  2020 2021 2022 2023 

10 Lønn og sosiale utgifter 33 308 000 34 307 000 35 336 000 36 431 000 

11 Andre driftsutgifter 10 720 000 11 066 000 11 479 000 11 850 000 

12 Kjøp av inventar og utstyr 1 682 000 1 762 000 1 800 000 1 857 000 

13 Kjøp av tjenester 90 000 93 000 96 000 99 000 

14 Overføringer     

15 Finansiering 2 661 000  2 661 000 2 661 000 2 661 000 

      

16 Sum salgsinntekter 2 063 000 2 100 000 2 150 000 2 200 000 

17 Sum refusjoner     

17 Sum refusjon fra eiere 46 398 000 47 789 000 49 222 000 50 698 000 

      

 Sum utgifter 48 461 000 49 889 000 51 372 000 52 898 000 

  Sum inntekter 48 461 000 49 889 000 51 372 000 52 898 000 

      

 

3. Forslag til ekstra ramme fra eierkommunene  

• Opprettelse av en lovpålagt stilling på forebyggende avdeling. 

Opprettelse av lovpålagt stilling som ble tatt bort under budsjett forhandlingene for 

2018 vil koste kr 720.000, - inkludert sosiale utgifter. Under budsjettbehandlingen i 

2018 så ble det gjort rede for mulighetene for å pålegge beredskapsavdelingen en 

jobb med å utføre totalt 1 årsverk forebyggende arbeide.  

Ved opprettelse av en ny stilling på forebyggende avdeling så vil vi være i stand til å 

vareta de risikoutsatte gruppene på en mye bedre måte. Vi kan dedikere en stilling 

spesielt til de gruppene og da ser brannsjef for seg et mye bedre og tettere samarbeid 

med ikke bare helse, men også NAV i de enkelte kommunene for å fange opp der det 

er en særskilt risiko for at brann kan oppstå og at sjansen for at liv kan gå tapt er 
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større. Dette er basert på statistikk og brannsjef ser for seg et dedikert arbeide etter 

samme modell som Rogaland brannvesen er et forbilde for brann-Norge.  

Denne stillingen ligger nå i forslag til ramme. 

Kostnad kr 720.000, - 

 

 

4.  Selvkost innbyggerbetalt boligseksjon 76400  

     

      

Art   2020 2021 2022 2023 

10 Lønn og sosiale utgifter 6 673 000 6 884 000 7 100 000 7 310 000 

11 Andre driftsutgifter 1 155 000 1 200 000 1 240 000  1 280 000 

12 Kjøp av inventar og utstyr 808 000 854 000 878 000 914 000 

13 Kjøp av tjenester     

14 Overføringer     

15 Finansiering     

       

16 Sum salgsinntekter 8 009 000 8 338 000 9 218 000 9 504 000 

19 Bruk av bundet fond 627 000 600 000   

         

  Sum utgifter 8 636 000 8 938 000 9 218 000  9 504 000 

  Sum inntekter 8 636 000 8 938 000 9 218 000 9 504 000 

            

 

 

76400 boligseksjon har krav til selvkost. Budsjett for 2020 er lagt samme gebyrsats som 

IØBR startet med i 2016. Da var gebyrsatsen kr 365,- og prognosene i prosjektet la opp til en 

økning på kr 10,- for hvert år. IØBR har på selvkostområdet opparbeidet en bundet fond med 

saldo over kr 1.000.000, -. Dette må nå brukes inn i den ordinære drift eller betales tilbake. 

Siste halvår 2018 og hele 2019 reduserte IØBR avgiften. Vi legger oss nå på samme nivå 

som 2016 med kr 365, -. Vi legger samtidig opp til å bruke ca 600.000 kr av driftsfondet. I 

økonomiplanen er det regnet med å bruke av selvkostfondet i ordinær drift, noe som igjen 

gjør at vi kan beholde lav satser på gebyrene. 

Vi har tidligere hatt et gebyr for tilsyn i bolig og fritidsbolig på kr 365, - og først kr 1000, - for 

tilsyn ved boliggass. Dette gikk senere ned til kr 400, -. 

 Alle erfaringer nå tilsier at vi ikke bruker noe lengre tid ved boliggass tilsyn og setter derfor 

gebyret tilsvarende bolig og fritidsbolig. 

Det er budsjettert med et relativt stort driftsunderskudd i de to nærmeste årene. Dette gjorde 

vi også i 2019, men da var det satt av midler til oppgradering av dataverktøy som ikke har 

fungert tilfredsstillende. I samråd med IØK så har vi besluttet å fortsette med samme 

leverandør av fagprogram/dataverktøy, men ny versjon. IØK vil bistå oss i vår avtale så vi får 

den varen vi har blitt lovet. Dette vil da bli betydelig rimeligere for selvkostregnskapet og 

satsene vil bli lavere for innbyggerne. 

Utover dette så har ikke boligseksjonen noen store investeringsbehov. 
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5.  Oppsummering 

 

Etter budsjettbehandlingen i 2019, der vi opplevde mindre handlingsrom, har IØBR sett seg 

nødt redusere pengene til kurs i 2020. Dette er ikke ønskelig, men nødvendig i forhold til 

helheten. IØBR vil også i 2020 satse på gode øvelser på vaktlag og stasjonene mellom. 

Dette går da under de enkelte stillingsstørrelsene og vi er dermed nødt til å prioritere stramt 

dette med grunnkurs/utrykningslederkurs. Behovet/ønske for kurs av forskjellige typer ved 

beredskap i 2020 er totalt 29 personer. Dette medfører en betydelig utgift og vi se dette over 

to år med tanke på kapasitet og økonomi. 

I eierbetalt del av budsjettet, inkludert inntekter, så utgjør lønn og sosiale utgifter ca 68.7%.  

I 2020 budsjettet så har IØBR begynt med å legge planer for å øke inntjeningen. Dette må da 

ses i sammenheng med den siste lovpålagte stillingen ved forebyggende avdeling. Med full 

inntjening av inntekter, så vil brannvesenet ha ca 92,4% av utgiftene hengt opp i faste 

utgifter. Dette er det vanskelig å gjøre noe med uten store endringer i driften. IØBR har da på 

eierbetalt del ha ca 7,6% i frie driftsmidler. 

  

Av boligseksjonens selvkostbudsjett er ca 83,3% lønn og sosiale utgifter. 

 

6. Innskutt kapital 

 
Kommune Verdi av utstyr Kapitalinnskudd Rest lånebeløp Utlånsandel Tilbakebetaling 

Askim 6 535 667 391 312 4 848 550 39,58  

Eidsberg 3 757 000 258 187 2 810 150 22,94  

Spydeberg 1 718 833 141 057 1 302 175 10,63  

Hobøl 1 718 833 141 057 1 302 175 10,63  

Trøgstad 1 675 000 148 461 1 276 450 10,42  

Indre Østfold  15 405 000 1 080 000 11 540 000 94,2 1 854 000 

Skiptvet 325 000 120 000 311 000 2,54 50 000 

Marker 448 000 122 000 399 000 3,26 64 000 

Sum 16 178 000 1 322 000 12 250 000 100,00 1 968 000 

 

På innskutt kapital fra eierkommunen på kr 17 500 000 skal det betales tilbake i årlige avdrag på 

i 10 år. Utgiften for 2019 er etter budsjettbehandlingen ca 7 mnd nedbetaling. Brannsjefen ser 

dette som en forlengelse av lånet. Derfor ligger tilbakebetalingen for 2019 til grunn for 

tilbakebetaling i 2020.    
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7. Kostnader for den enkelte kommune 2020. 

 

Prinsippene for fordeling vil følge de fastlagte prinsippene i selskapsavtalen og som ble brukt i 

2016. Selv det er en ny avtale under utarbeidelse som blir gjeldene fra 2020, så har vi fordelt 

summene etter gjeldene avtale for å få en oversikt. 

 

Kommune Andeler Budsjett 2019 2020 

Askim 29,60 12 546 552  

Eidsberg 19,53 8 278 181  

Spydeberg 10,67 4 522 692  

Hobøl 10,67 4 522 692  

Trøgstad 11,23 4 760 060  

Indre Østfold  81,70  37 907 000 

Skiptvet 9,04 3 831 784 4 195 000 

Marker 9,26 3 925 036 4 296 000 

 100 42 387 000 46 398 000 

 

Dette utgjør ca 898 kr pr innbygger. 

Vedlagt ligger KOSTRA tall for Østfold og Norge fra 2016 og tom 2018. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2020 – 2023 

Budsjettrammen for 20209 settes til kr 56 470 000,- som finansieres slik: 

Salgsinntekter: kr 11.375.000 (salgsinntekter, samt bundet driftsfond og innbyggerbetaling til 

boligseksjon) 

Innbetaling fra eierne: kr 46.398.000, - 

 

Kommune Budsjett 2019 

Indre Østfold 37 907 000 

Skiptvet 4 195 000 

Marker 4 296 000 

 46 398 000 

 

 

Innbyggerbetaling til boligseksjon  

IØBR ved Boligseksjon vil fakturere kommunene for brannforebyggende avgift etter følgende 

satser: 

 

Feiing/tilsyn pr boenhet:      kr 365,-  

Feiing/tilsyn av fritidsboliger:    Kr 365,- 

Tilsyn gassanlegg i bolig:     Kr 365,- 

 

 


