
  

 

 

Innkalling til representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 
 
Dato/tid/sted  Mandag 06.11.2017, kl. 11:30, Kommunehuset i Trøgstad 
 
Innkalt:  Representantskapets medlemmer 
  Styreleder 
  Brannsjef 
  
Saker 
 
17/09 Konstituering 

a) Valg av møteleder 
b) Godkjenning av innkalling/saksliste 
c) Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 

 
Representantskapets vedtak: 
a) Som møteleder ble  
b) Innkalling og sakliste ble godkjent 
c) Til å underskrive protokollen ble  

 
 
17/10 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 – fornyet behandling 
 
Representantskapet fattet følgende vedtak i sak 17/07 i møte 27.10.2017 
 

Rammen for 2018 vedtas i tråd med budsjett for 2017 med kompensasjon for lønns- og prisvekst  på 
2,6% og med tillegg av økte kostnader til ny 110-sentral. 
 
Styret for IØBR legger fram et revidert budsjett for 2018 i tråd med forutsetningene over. Revidert 
budsjett for 2018 legges fra for behandling av representantskapet i løpet av 1 uke. 

 
  
Med bakgrunn i representantskapets vedtak ble budsjett for 2018 behandlet på nytt med utgangspunkt i det 
fremlagte budsjett for 2018 fra styremøte 17.10.2017 (styresak 17/21).  Styrets innstilling til 
representantskapet innebærer en reduksjon i netto driftsramme for selskapet på 2.380.000 kr.  
 
Vedtak: 
Budsjett for 2018 vedtas slik det fremgår av styrets innstilling til representantskapet for IØBR i  sak  17/07 i 
møte 27.10.17 med følgende endringer: 
 

1. Budsjett for opplæring reduseres med kr 200.000 fra kr 700.000 til kr 500.000.  Dersom kommunene 
over statsbudsjettet mottar mer enn kr 500.000 til opplæring av mannskapene i kommunenes 
brann- og redningstjeneste overføres det overskytende beløp til IØBR. 



  

2. Merkantil stilling til oppfølging av avtaler om direktealarmer som Alarmsentral Brann Øst AS har 
utført for kommunene og som Øst 110-sentral IKS ikke vil utføre, tas ut.  Kommunene må selv følge 
opp disse avtalene. Budsjettet reduseres med kr 700.000 når det gjelder utgifter og kr 420.00 når 
det gjelder inntekter. 

3. Investeringsplan for IØBR vedtatt av representantskapet i sak 17/04 utsettes for 2018.  
Finansutgiftene i budsjett 2018 reduseres med kr 1.000.000 fra kr 1.500.000 til kr 500.000. 

4. Indeks for utrykning ved alarmering  særlig knyttet til ABA (automatiske brannalarmer) revideres . En 
revisjon forventes å gi innsparinger for lønn for utrykninger.  Lønnsbudsjett reduseres med kr 
200.000 

5. En stilling i forebyggende avdeling holdes vakant i 2018 i påvente av en ROS- og beredskapsanalyse 
for IØBR sitt distrikt. Budsjettet reduseres med kr 700.000. 

6. Beredskaps- og stasjonsstrukturen i IØBR opprettholdes. Det gjennomføres en ROS- og 
beredskapsanalyse for IØBR sitt distrikt som beslutningsgrunnlag for en fremtidig  beredskaps- og 
stasjonsstuktur for IØBR. Når ROS- og beredskapsanalysen foreligger, legges denne fram på et 
eiermøte for IØBR for drøfting før endelig behandling av representantskapet.  

 
Netto budsjettramme for IØBR for 2018 er kr 42.107.000 som fordeles mellom kommunene slik: 
 

Kommune Budsjett 2018 
Askim Kr 12.463 

Eidsberg Kr 8.223 

Spydeberg Kr 4.493 

Hobøl Kr 4.493 

Trøgstad Kr 4.728 

Skiptvet Kr 3.807 

Marker Kr 3.900 

 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 fremlagt for behandling  på representantskapsmøte 27.10.2017. 
Protokoll fra representantskapsmøte 27.10.2017 
Protokoll  fra representantskapsmøte 05.05.2017 
Investeringsplan behandlet av representantskapet i møte 05.05.2017 
Protokoll fra styremøte 01.11.2017 
 
 
 


