
  

 

 

Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 
 
Dato/tid/sted  Fredag 27. mai  2017, kl. 12.45 – 13.15, Askim Rådhus 
 
Møtt:  Askim kommune Thor Hals, Torill Espeseth 
  Eidsberg Kommune Erik Unaas, Janne Ultvedt 
  Hobøl kommune Olav Breivik Håvard Osflaten,  
  Marker kommune Kjersti N. Nilsen, Sylvia Brandsrud 
  Skiptvet kommune Svein Olav Agnalt, Lisbeth Narvestad Grenager 
  Spydeberg kommune Petter Schou; Heidi Eriksen 
  Trøgstad kommune Saxe Frøshaug, Tor Melvold 
 
Dessuten møte: Styreleder Jan-Erik Fredriksen 
   Brannsjef Bjørn Stolt 
  
Saker 
 
17/06 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 Kjersti Nythe Nilsen valgt 
b) Innkalling og sakliste ble godkjent 
c) Til å underskrive protokollen ble Thor Hals og Janne Ultvedt valgt 

 
17/07 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 

 Det vises til vedlagte budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 
  

Styret behandlet budsjett for 2018 og budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 i styremøte 
16.10.2017 

 
 Styrets innstilling:  

 Budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021 legges til grunn for driften av IØBR. 
 
Budsjettrammen for 2018 settes til kr 54.898.000 som finansieres slik: 
Salgsinntekter (inkl inntekter fra kommunene for feiing/tilsyn): kr 10.116.000 
Refusjoner: kr 253.000 
Innbetaling fra eierne: kr 44.487.000 
Bruk av fond: kr 42.000 

  
 Innbetalingen fra eierne på kr 44.487.000 fordeles mellom kommunene slik: 

 



  

 
 

 
Det legges til grunn at kommunene fordeler eventuelle statlige overføringer beregnet til opplæring 
av brannmannskapene seg i mellom utenom dette budsjettet. 

 
IØBR vil fakturere kommunene for feiing og tilsyn etter antall pipeløp, gassanlegg i boliger/boenheter 
og fritidsboliger etter antall oppgitt fra den enkelte kommune pr 3. kvartal 2017 med en avstemming 
etter 3. kvartal 2018. 
 
Gebyrene fastsettes til: 
Brannforebyggende avgift (feiing og tilsyn)  pr pipeløp i boliger:   kr 365,- eks mva 
Brannforebyggende avgift (feiing/tilsyn)  pr pipeløp i fritidsboliger: Kr 365,- eks mva 
Tilsyn gassanlegg i bolig:      Kr 400,- eks mva. 
 
Representantskapets vedtak: 
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.  

 
 
17/08 Status og drift og økonomi 2017 
 Styreleder og brannsjef informerte kort om driftssituasjon og om regnskap pr dato 
  

Innstilling: 
Representantskapet tar informasjon fra styreleder og brannsjef til orientering  
 
Representantskapets vedtak: 

 Representantskapet tar informasjon fra styreleder og brannsjef til orientering 
 

 
 
 
 
Protokollen godkjent: 
 
 
--------------------------------     -------------------------------- 
Thor Hals       Janne Ultvedt 


