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1.0 NØKKELTALL 2015 

1.1. ÅRSBUDSJETT 

Hovedtall for Indre Østfold Brann og Redning IKS
1
: 

Helårsbudsjett 2015 

Utgifter Aug. 2014 Mars. 2015 

Lønn 26 420 000 26 590 000 

Kontor og forbruksmateriell 960 000 930 000 

Opplæring 710 000 640 000 

Transport og avgifter 1 805 00 1 750 000 

Utstyr og vedlikehold 885 000 850 000 

Serviceavtaler 610 000 520 000 

Div. drift/tjenester 5 100 000 4 680 000 

Kjøp fra kommuner/andre 625 000 410 000 

Finansutgifter 2 530 000 2 070 000 

Sum utgifter 39 645 000 38 440 000 

 

Inntekter 

Salg av varer og tjenester -510 000 -525 000 

Avg.pl. Salg, høy sats -1 310 000 -1 540 000 

Refusjoner -2 265 000 -2 295 000 

Sum inntekter -4 085 000 -4 360 000 

  

Samlet sum 35 560 000 34 080 000 

 

1.1.1 BUDSJETTKOMMENTARER 

For beregning av budsjett er følgende lagt til grunn:  

REGNSKAP 2013 

Prosjektet har gjort et arbeid for å avdekke driftskostnader- og inntekter for det enkelte brannvesen. For lønn er deflator på 3 % 
som sist benyttet for 2 år. For øvrige utgifter er deflator benyttet for 1 år, hvilket betyr en reduksjon på min. 3 % pr. budsjettpost. 
Dette innebærer en forventet innsparing. Dette kan ses som en oppfølging av det som for 2015 er forventet av de øvrige IKSene

2
.   

Som i det opprinnelige budsjettet er ikke feiertjenesten regnet inn, da dette er eget regnskap etter selvkost. En del av 
felleskostnadene er lagt på feieravdelingen. 

REGNSKAPSMESSIG AVVIK 

Prinsippene er uendret fra første rapport: I henhold til dimensjoneringsforskriften skal hver kommune ha et visst antall årsverk i 
administrative og forebyggende funksjoner, basert på innbyggertall. Der sådanne lønnskostnader ikke fremkommer i 
brannvesenets regnskap, har gruppen stipulert en kostnad etter dimensjoneringsforskriftens krav, med lønnskostnader etter 
sjablong. 

Der det i dag kjøpes og selges brannsjef-tjenester, er inntekt og kostnad trukket ut og erstattet med lønnskostnader etter 
sjablong. Dette er gjort for at ikke effekten skal tas ut før brannvesenet sees under ett. 

                                                                 

1 Feiertjenesten er beregnet etter selvkost og er ikke inkorporert i budsjettet. 
2 Jf. vedtak i representantskapsmøter 24.10.15 
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AUGUST 2014 (TEKST FRA RAPPORTEN) ENDRING, MARS 2015 ENDRING, BELØP 

LØNNSKOSTNADER 

I 2013 var lønnskostnadene til beredskap 17 929 211,-
3
. Dette er 

videreført i budsjettet med justering av tall for 2015. 
Lønnskostnader til administrasjon og forebyggende er beregnet til å 
ligge i underkant av 6,9 millioner kroner. Felles modell ligger her 
inne med 10,3 årsverk + inntil 1 årsverk merkantil stilling. 

I budsjettet er det lagt inn totalt 600 000,- for harmonisering av 
lønn: 100 000,- i personsøkertillegg; 400 000 i kompensasjon for 
utrykning; 100 000 i lønnsjustering for administrativt brannfaglig 
personell. Dette tar høyde for tilpasning av lokal særavtale og 
justering av lønnsforskjeller, ref. trygghetsavtalen. 

Som for andre brannvesen belastes feiertjenesten for deler av det 
administrative apparatet. Dette er lagt inn som interne overføringer 
under refusjoner. 

 

Lønnskostnader til administrasjon og 
forebyggende etter dagens krav for 
enkeltstående brannvesen er beregnet 
til å ligge på ca. 8,5 mill. i 2015.  

I nytt budsjett er administrasjonen 
redusert med 1 årsverk til 9,3 + inntil 1 
årsverk merkantil stilling, som til 
sammen utgjør 7,1 mill. Harmonisering 
av lønn er beregnet til ca. 470 00,- 

I nytt budsjett er imidlertid 
lønnskostnadene økt. Det forklares 
med at det ble brukt for lav sjablong 
ved sist beregning, og at det ikke ble 
tatt høyde for at lønnsnivået til 2 
brannsjefer og 1 varabrannsjef skal 
videreføres i nytt felles brannvesen. 

170 000 

KONTOR OG FORBRUKSMATERIELL 

Uendret i forhold til foreliggende regnskapsmateriell. Uendret.  -30 000 

OPPLÆRING 

Det legges til 100 000,- for kurs i administrasjon og ledelse. Kurspost som ble lagt til halveres. -70 000 

TRANSPORT OG AVGIFTER 

Det er i beregningen av strøm og fyringsutgifter beregnet en 
gjennomsnittlig kostnad på 200,-/kvm pr år. Dette er utgifter som 
kommunene har i dag. 

Uendret. -55 000 

UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

Det forutsettes at kommunene kontinuerlig har gjort nødvendige 
utskiftninger av utstyr som personlig verneutstyr, røykdykkerutstyr, 
vaskemaskiner, tørkeskap, kompressorer etc. slik at dagens rammer 
kan opprettholdes. En mindre sum (5000,-) er satt av til å utarbeide 
og bytte ut emblemer på visittkort og klær. 

Fjernet ekstra påslag på 5000,-.  -35 000 

SERVICEAVTALER 

Renholdsutgifter kommer i tillegg til husleie og settes til 300,- pr. 
renholdt kvm, renholdsartikler inkludert. Vognhallen rengjøres av 
beredskapspersonalet. 

Det inngås leasingavtale for multifunksjonsmaskiner ved de tre 
bemannede stasjonene. 

Kostnader til bedriftshelsetjeneste er beregnet etter særskilte regler 
for brannmannskaper. Det gjelder blant annet fornyelse av 
førerkort, helsesjekk og vaksiner. 

Person- og ulykkesforsikringer utgjør 177 400,-. 

Flere av utgiftspostene som ligger under dette avsnittet er skjulte 
kostnader som kommunene har i sine regnskaper i dag. 

Leasingavtaler løses innenfor 
budsjettrammen. 

Bedriftshelsetjenesten ligger inne i 
regnskapene i dag, og er tatt ut (dvs. 
ikke duplisert). 

 

-90 000 

DIV. DRIFT/TJENESTER 

Under dette avsnittet ligger ABØ – deltakeravgift som er fastsatt KOMTEK er i sin helhet satt på -420 000 

                                                                 

3 Alle lønnskostnader i dokumentet er oppgitt inkl. sos. avg. 
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etter innbyggertall. Kostnader til oppkobling av kommunale bygg og 
refusjoner fra ABØ er holdt utenfor budsjettet til brannvesenet.  

Det inngås husleieavtaler med de lokale brannstasjoner, der 
leieprisen fastsettes etter selvkost. Se for øvrig pkt. 6.1.1. 

I lisenser for dataprogrammer er det beregnet en total årlig utgift 
på ca. 170 000,-. Det dreier seg om Citrix (kontorløsning), Microsoft 
+ Gatsoft (grunnpakke) + KOMTEK (feiere). KOMTEK alene koster 
80 000,- men her får kommunene samlet 35 000 mindre på sin 
KOMTEK-regning. Halvparten av lisenskostnadene er belastet 
feierne. 

feierbudsjettet. 

I opprinnelig budsjett vurderes 
husleiepris å være noe høy. Kvm. pris i 
nytt forslag er justert ned med 20 %.

4
 

Ombyggingskostnader og husleie er 
redusert etter fordeling med feier. 

KJØP FRA KOMMUNER/ANDRE 

Lønn og regnskapstjenester kjøpes. Med utgangspunkt i 
sammenliknbare tjenesteytingsavtaler, anslås kostnaden å ligge på 
650 000,- årlig. 

Indre Østfold Data har levert et tilbud på 115 200,- til årlige 
driftsutgifter til kontorløsning. Faggruppe for forebyggende ser det 
som en nødvendighet å ha kontorløsning med kalendertilgang til 
samarbeidspartnere i kommunene, for effektiv møteplanlegging. 

Omkring halvparten av kostnadene til tjenesteytelse legges på 
feierbudsjettet. 

Sammenliknet med tilsvarende 
tjenesteytingsavtaler for 
brannselskaper (Nordre Follo 
Brannvesen IKS og Søndre Follo 
Brannvesen IKS, henholdsvis 190 000,- 
og 70 000,-), forventes det at kontrakt 
for lønn- og regnskapstjenester ikke 
overskrider 300 000,- pr. år. 

-215 000 

FINANSUTGIFTER 

Nedbetaling av ombyggingskostnader ved Eidsberg og 
Spydeberg/Hobøl avtalefestes.

5
 Kostnader for ombygging av 

stasjonene er foreløpig beregnet til henholdsvis 1 350 000 og 1 400 
000. Ombygging av Spydeberg og Hobøl brannstasjon er utgiftsført 
på feierbudsjettet.  

Biler og båter som overføres til selskapet er prissatt etter 
markedspris. Dette er omgjort til lån som betales tilbake til 
kommunene. Kommunene skyter også inn et kapitalinnskudd ved 
oppstart, for å sikre en viss likviditet, som skal betales tilbake. Totalt 
utgjør dette 20 millioner kroner, som betales tilbake som serielån 
over 10 år.  

Innskutt kapital (omløpsmidler) 
reduseres med 2,5 mill.  

Ombyggingskostnader er flyttet til div. 
drift/tjenester. 

-460 000 

INNTEKTER  

De lokale brannvesenet har i dag ulike inntektskilder, og man ser 
også flere inntektsgivende muligheter for et felles brannvesen. 
Beredskapsgruppen har utarbeidet en utførlig liste over dette. 

En del av inntektene vil komme av salg til eierkommunene; dette er 
tjenester som i dag ikke er inntektsført. Det forventes en økning i 
inntekter, men nytt felles brannvesen vil måtte jobbe med å 
systematisere inntektsgivende arbeid. Med bakgrunn i ROS-analyse 
og dagens faktureringspraksis, er det i budsjettet kun lagt inn en 
økning i inntekt på unødige utrykninger på 500 000,-. 

Deler av kostnadene til administrasjon (40 % brannsjef, 40 % 
avdelingsleder forebyggende og 70 % merkantil, som tilsvarer 
925 000,-) finansieres av feiertjenesten. Dette er lagt inn budsjettet 
som intern overføring.  

Antall unødige utrykninger er iflg. felles 
ROS-analyse høyt. Vi foreslår derfor en 
høyere inntekt her enn i opprinnelig 
budsjett (øker antall med 50). 

Vi må forvente at nytt felles 
brannvesen kan genere noe mer 
inntekt enn lokale brannvesen hver for 
seg.  

Avdelingsleder forebyggende og 
merkantil ressurs er begge fordelt likt 
(50/50) mellom ordinært budsjett og 
feierbudsjett. 

-275 000 

                                                                 

4
 I budsjettet estimeres en pris på 400,-/kvm pr år for vognhall, verksted og trimrom, og 800,-/kvm for service- og 

administrasjonsfasiliteter. Fellesarealer settes til 200,-/kvm. 
5
 Budsjettet tar høyde for en 10-årig nedbetalingsplan, med kommunalbankens flytende rente på 2,25. Det legges til grunn at 

representantskapet fastsetter både husleieavtalenes varighet og nedbetalingstid for ombyggingskostnadene i høstens 

budsjettmøte. 
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1.1.2 OPPSUMMERING 

 

Oppsummert vil kommunene i et felles brannvesen kunne redusere antall årsverk brannfaglig administrativt 
personell, enn hva som er kravet enkeltvis. Harmonisering av lønn, merkantile tjenester, drift av IKT, samt 
ombygging

6
 representerer kostnadsøkning. Ordningen med tilbakebetaling av innskutt kapital medfører økte 

rammer for selskapet.  
 
Revidert budsjett er nesten 1,5 million kroner lavere enn det opprinnelige forslaget. Generelt er det gjort et grep ved 
å kutte utgifter tilsvarende en kommunal deflator på 3 % for et år. Dessuten er det gjort nedjusteringer av poster 
som kapitalinnskudd og husleie. Det forventes en generell økning på inntektssiden i form av salg av tjenester, kurs 
og produkter, samt at inntekt for unødige brannalarmer er gitt en realistisk sum. 
 
 

1.2 FEIERTJENESTEN 

Gjennom forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal kommunene gjennomføre kontroll og feiing av 
ildsteder. Dette kan utføres av kommunens egen feier eller ved kjøp av tjenesten av eksterne. Ved selskapsdannelse 
vil de deltagende kommuner forplikte seg til å kjøpe tjenesten av IKSet. 

Feiertjenesten er selvfinansiert og alle utgifter skal dekkes av årlig feiegebyr.   

Bemanningen forslås redusert fra ni til åtte feiere inkl. leder og lærling. I tillegg kommer kontorfunksjon. 

Det er pr dato forskjeller både i beregning av feiegebyr og størrelse på feiegebyret. Det må gjøres endringer i dette 
slik at en får en enhetlig beregning. IKSet vil tilby lik pris til de deltagende kommuner.  

Fakturering bør skje på forskudd, kvartalsvis, og avregnes årlig etter antall gjennomførte feiinger og tilsyn. IKSet bør 
også gis mulighet til å vurdere salg av tjenesten til andre kommuner enn de som er med i selskapet. 

Regnskap for 2013 viser at noen kommuner kjører med underskudd og noen med overskudd. Dette er IKSet 
uvedkommende. 

Revidert budsjett for 2015 gir følgende feieravgifter  

Likt  332,- (Mot gjennomsnittlig 388,- i 2013. Redusert fra 354,- i opprinnelig budsjett.)  

Differensiert 442,- (Mot gjennomsnittlig 518 i 2013. Redusert fra 471,- i opprinnelig budsjett.) 

Da er det ikke beregnet overskudd for opparbeidelse av fondsmidler.  

 

 

1.3 INNSKUTT KAPITAL 

Hver av deltakerkommunene forplikter seg til å overføre alle eiendeler (utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, 
kjøretøy og liknende) som eies eller disponeres av brannvesenet på etableringstidspunktet. 

Kommunene skal kontinuerlig ha oppgradert mindre utstyr, og det vurderes at det enkelte brannvesen går inn i 
selskapet med temmelig lik kvalitet på dette. Når det gjelder stort utstyr, som biler og båter, er kommunene ulikt 
rustet. Styringsgruppen besluttet derfor at verdien på stort utstyr skal omgjøres til lån, som selskapet betaler tilbake 
til kommunene. Dette er derfor blitt taksert etter markedspris.  

Prosjektgruppen påpeker at summene ikke reflekterer bruksverdien av kjøretøyene, men skal forholdsmessig danne 
grunnlag for hva den enkelte kommune får betalt tilbake. Ordningen får betydning for selskapets kapitalutgifter, og 
dermed økte budsjett. 

                                                                 

6
 Ombyggingskostnaden av Eidsberg brannstasjon er beregnet til 3 173 000. Oppussing av kontorer for beredskapspersonell i 

Askim kommer på 81 340,-. Dersom ombyggingskostnadene blir høyere enn først beregnet, forutsettes det at kommunen selv, 
som vertskap, håndterer denne merutgiften. 

 



Felles brannvesen i Indre Østfold   

 

 

6 

Ved siden av innskutt kapital som anleggsmidler, skal også kommunene gjøre et innskudd som dekker behovet for 
investeringer første året. Dette beløpet er satt til 1 322 000, slik at det samlede lånebeløpet (anleggsmidler og 
omløpsmidler) er på 17 500 000.  

Innskuddsbeløpet er redusert etter innspill fra andre IKS, fordi man ved forskuddsvis innkreving av kostnadene til 
enhver tid vil ha tilstrekkelig likviditet. 

Tabell over innskutt kapital og hva kommunene vil få tilbakebetalt: 

Kommune Verdi av utstyr Kapitalinnskudd Lånebeløp Utlånsandel Tilbakebetaling 

Askim 6 535 667 391 312 6 926 979 39,58 848 555 

Eidsberg 3 757 000 258 187 4 015 187 22,94 491 860 

Spydeberg 1 718 833 141 057 1 859 890 10,63 227 837 

Hobøl 1 718 833 141 057 1 859 890 10,63 227 837 

Trøgstad 1 675 000 148 461 1 823 461 10,42 223 374 

Skiptvet 325 000 119 509 444 509 2,54 54 452 

Marker 447 667 122 417 570 084 3,26 69 835 

Sum 16 178 000 1 322 000 17 500 000 100,00 2 143 750
7
 

 

 

1.4 INVESTERINGER 

For etablering av felles brannvesen i Indre Østfold påkommer primært investeringskostnader knyttet til IKT; 
driftsplattform og programvare. Det er også satt opp et beløp for kontorutstyr, samt merking av brannbiler. 

Investeringsbudsjettet for 2015 ser slik ut: 

Investeringskostnader 2015 (01.05.14-31.12.14) 

    Spesifisert Total 

Kjøp av inventar og utstyr   220000 

  Kontorpulter og stoler 100000  

  Div. kontorutstyr 30000  

  Skilt og merking av biler 90000  

Innkjøp av programvare   869885 

  Etableringskostnad, citrix og microsoft 472200  

  Gatsoft, etablering og opplæring 232685  

  Komtek, sammenstilling og synkronisering 150000  

  Oppsett, fakturascanning 15000  

  Sum   1089885 

Alle summer er oppgitt eksl. mva., og er uendret fra det opprinnelige investeringsbudsjettet. 

 

 

 

 

                                                                 

7
 Første år. Ved serielån reduseres terminbeløpet i løpet av nedbetalingsperioden. 
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1.5 KOSTNADSFORDELING 

1.5.1 PRINSIPP FOR FORDELING 

Kostnadsfordelingen for IØBR følger det opprinnelige prinsippet: 

 Prosentandelen som den enkelte kommune er ansvarlig for, er beregnet ut ifra samlet netto driftskostnad.  

 For å forenkle arbeidet med å kvalitetssikre de ulike regnskapstallene (bilagsnivå), er det benyttet 2013-tall. 
Bunnlinjen er vurdert mot 2012 og 2011. Styringsgruppen har tatt stilling til evt. avvik på artsnivå. 

 Evt. inntekter eller utgifter for det lokale brannvesenet, som bortfaller ved etablering av felles brannvesen, 
er tatt ut av beregningen. Dette gjelder f.eks. kjøp og salg av brannsjef. 

 Det er funnet like kriterier for hva som skal regnes inn og ikke. Husleie med FDV er fastsatt etter en felles 
norm, for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå som et 0-sumsspill for kommunene i 
forhold til faktisk arealbruk. 

 Regnskapsmessig avvik på stillinger er lagt til netto driftsutgifter. 

 Feierutgifter og –inntekter er ikke regnet med. 

 

1.5.2 JUSTERT KOSTNADSFORDELINGSNØKKEL 

Kostnadsfordelingsnøkkelen for IØBR er justert etter kvalitetssikring av regnskapstall, og justering av 
sjablongkostnad benyttet på lønnsmessig avvik:  

 August 2014 Februar 2015 

Kommune Netto driftskostnad Andel Ny netto driftskostnad
8
 Ny andel 

Askim 8 981 423 29,67 9 031 423 29,60 

Eidsberg 5 857 211 19,36 5 958 961 19,53 

Spydeberg
9
 3 249 569 10,73 3 254 569 10,67 

Hobøl 3 249 569 10,73 3 254 569 10,67 

Trøgstad 3 401 617 11,24 3 426 617 11,23 

Skiptvet 2 724 929 9,00 2 759 429 9,04 

Marker 2 807 373 9,27 2 824 373 9,26 

   100,00  100,00 

Kostnadsfordelingsnøkkelen settes lik eierandelen og skal revideres etter 4 års drift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

8 Generell endring kommer av at sjablongmessig lønnskostnad for avvik er oppjustert. Eidsberg brannvesen er i tillegg korrigert for avvik. 
9 Spydeberg og Hobøl har felles brannvesen. Kostnadene er delt likt mellom kommunene. 
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2.0 ØKONOMIPLAN 2015-18 

2.1 FORVENTET BUDSJETTMESSIG UTVIKLING 

 

Budsjettfremskrivning 

  2 015 2 016 2 017 2 018 

Utgifter 

Lønn 26 590 000 27 387 700 28 209 331 29 055 611 

Kontor og forbruksmateriell 930 000 957 900 986 637 1 016 236 

Opplæring 640 000 659 200 678 976 699 345 

Transport og avgifter 1 750 000 1 802 500 1 856 575 1 912 272 

Utstyr og vedlikehold 850 000 875 500 901 765 928 818 

Serviceavtaler 520 000 535 600 551 668 568 218 

Div. drift/tjenester 4 680 000 4 820 400 4 965 012 5 113 962 

Kjøp fra kommuner/andre 410 000 422 300 434 969 448 018 

Finansutgifter 2 070 000 2 030 000 1 990 000 1 950 000 

Sum utgifter 38 440 000 39 491 100 40 574 933 41 692 481 

  

Inntekter 

Salg av varer og tjenester -525 000 -540 750 -556 973 -573 682 

Avg.pl. Salg, høy sats -1 540 000 -1 586 200 -1 633 786 -1 682 800 

Refusjoner -2 295 000 -2 363 850 -2 434 766 -2 507 808 

Sum inntekter -4 360 000 -4 490 800 -4 625 524 -4 764 290 

  

Samlet sum 34 080 000 35 000 300 35 949 409 36 928 191 

 

I den 4-årige budsjettplanen er det lagt til grunn en økning i takt med lønns- og prisvekst på 3 %. 

Unntak fra dette er finansutgiftene, som vil reduseres med ca. 40 000,- årlig. Da er det blant annet lagt til grunn et 

serielån fra eierne på 17 500 000, med 2,25 % rente nedbetaling over 10 år. 

Det forutsettes at nytt felles brannvesen jobber videre med utalarmeringsrutiner og intern organisering for effektiv 

og rasjonell drift. Dette vil innebære en reduksjon i samlede beredskapskostnader. Det er imidlertid uvisst hvor tidlig 

effekten vil kunne tas ut og hvor stor kostnadsreduksjon det vil dreie seg om. 

Lønnskostnadene utgjør 70 % av kostnadene. Lønnsmessige besparelser vil med et felles brannvesen samlet kunne 

utgjøre årlig 1 mill., altså 4 mill. de neste 4 årene.  

 

 

 
Andre lønnsmessige besparelser vil på sikt dreie seg om reduksjon i overordnet vakt. Ut ifra dagens lønnsnivå vil 
dette utgjøre 600 000,- årlig. Effekt av dette ventes ikke i løpet av økonomiplanperioden, men vil med naturlig 
avgang gradvis kunne hentes ut i løpet av de neste 10 år. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Hver for seg 27 546 840 28 373 245 29 224 443 30 101 176 

Samlet 26 590 000 27 387 700 28 209 331 29 055 611 
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2.2. INVESTERINGER OG SALG AV UTSTYR 

Noen av gevinstene ved å bli ett felles brannvesen vil gjøre seg gjeldende på investeringssiden:  

 Man kan tilpasse bilparken i forhold til det anses som hensiktsmessig i forhold til drift.  

 I stedet for å investere i store mannskapsbiler, kan man velge små hurtiggående biler, med moderne 

slukkeutstyr, som en førsteinnsats. 

Salg av biler vil skje i forbindelse med innbytte. 

Ut ifra den utstyrspark som kommunene har i dag, ventes ikke store investeringer de nærmeste årene. Det vurderes 

imidlertid som riktig at eierne overfører et fast årlig investeringsbeløp, som selskapet står fritt til å benytte eller 

overføre til fond.  

Det er ikke gjort konkrete vurderinger av de fremtidige investeringsbehovene. Sammenlikning med andre 

brannvesen peker på at behovet for investeringer i materiell og utstyr kan ligge på gjennomsnittlig 1,5 millioner årlig 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS.  

 

 


