
  

Innkalling til representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning 
IKS 
 
Dato/tid/sted  Fredag 12.oktober 2018, kl. 09.30 – 10.00, Skiptvet Kommunehus 
 
Innkalt:  Representantskapets medlemmer 
  Styreleder 
  Brannsjef 
  
Saker 
 
18/04 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  

 
18/05 Budsjett og økonomiplan 
 Det vises til vedlagte budsjett med økonomiplan 2019 – 2022.   Intensjonsavtale mellom 

Skiptvet kommune og de kommunene som fra 01.01.2020 danner Indre Østfold kommune 
Brev fra rådmennene om økonomiske rammebetingelser for budsjett- og 
økonomiplanarbeidet i interkommunale selskaper 
Notat fra Norconsult, datert 25.09.2018: Vurdering av ny organisering Spydeberg stasjon 
Brev fra mannskapene på stasjon I-3 Spydeberg Hobøl 
 
Styrets merknader til budsjett for 2019:  
 Budsjettet for 2019 og for økonomiplanperioden 2019 – 2022 er utarbeidet i tråd med de 
forutsetninger som fremkommer i intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid, datert 
14.6.2018 mellom Skiptvet kommune og kommunene som fra 1.1.2020 danner Indre Østfold 
kommune.  Budsjettforutsetningene innebærer at det er nødvendig å iverksette endringer i 
organiseringen av Indre Østfold Brann og Redning sin beredskap for å kunne fremlegge et 
realistisk budsjett for Indre Østfold Brann og Redning.  Eierkommunene har helt fra første 
representantskapsmøte i desember 2015 gitt uttrykk for en forventning om en mer 
kostnadseffektiv drift av IØBR enn hva tilfelle var i den organiseringen kommunene hver for 
seg hadde av sitt brann- og redningsvesen og samtidig tilfredsstille de krav myndighetene 
setter til kommunenes brann- og redningsvesen.  Styret har hatt dette som rettesnor i sitt 
arbeid med budsjett og økonomiplan for selskapet. 
 
For å ha en systematisk gjennomgang og et faglig grunnlag for en fremtidig organisering av 
IØBR sin beredskap, vedtok representantskapet i sitt møte 06.11.2017 under behandlingen 
av budsjett 2018 følgende i pkt 5 og 6:  
 



  

  
 
Med bakgrunn i representantskapets vedtak i nov 2017, ser styret for IØBR det slik at 
endringer i organiseringen burde ha kommet som et resultat av ROS- og beredskapsanalysen 
hvor ROS-analysen nå er klar, mens beredskapsanalysen gjenstår.  Endringene som blir et 
resultat av det budsjettet som nå foreslås av styret, burde hatt en bredere forankring enn 
hva som har vært mulig å få til nå. Derfor anbefaler styret at budsjettramme for 2019 utvides 
med kr 2.736.000 for å kunne opprettholde dagens organisering og vaktordning ved 
stasjonen i Spydeberg og en ny stilling i forebyggende avdeling for å tilfredsstille forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen 
 
For å sikre en mer hensiktsmessig bilpark og å legge til rette for den organisasjonsendring og 
endring av vaktordningen som foreslås i budsjett for 2019, mener styret det er nødvendig å 
gå til innkjøp av to mindre brannbiler som skal fungere som fremskutte enheter ved 
stasjonene i Spydeberg og Skiptvet.  

 
 Styrets vedtak og innstilling til representantskapet: 

 Pkt 1 
Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2019 – 2022.  
Budsjettrammen for 2019 settes til kr 54 138 000,- som finansieres slik: Salgsinntekter: kr 
11.375.000 (salgsinntekter og innbyggerbetaling til boligseksjon) og bruk av fond feiing med 
kr 376.000. 
 

Innbetaling fra eierne: kr 42.387.000,-. 

Kommune Budsjett 2019 

Askim 12 546 552 

Eidsberg 8 278 181 

Spydeberg 4 522 692 

Hobøl 4 522 692 

Trøgstad 4 760 060 

Skiptvet 3 831 784 

Marker 3 925 036 

 42 387 000 



  

 

Innbyggerbetaling til boligseksjon  
IØBR ved Boligseksjon vil fakturere kommunene for brannforebyggende avgift etter følgende 
satser: 
Feiing/tilsyn pr enhet for boliger og fritidsboliger mv:   kr 355,-  
Tilsyn gassanlegg boenhet:      Kr 400,- 
 
Kommunene faktureres etter det antall enheter kommunene har pr 3. kvartal 2018 og 
justeres etter 3. kvartal 2019.  

 
 Pkt 2 

Rammen for IØBR økes med kr 2.736.000 for å opprettholde dagens vaktordning på dagens 
brannstasjoner frem til den endelige ROS og Beredskapsanalysen fremlegges (2.026.000) og 
øke en stilling i forebyggende avdeling slik at IØBR har det antall stillingshjemler som kreves 
eter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §3-2. (710.000).  
 
Økningen i rammen finansieres med innbetaling fra eierne slik:   

 

Kommune Andel Budsjett 2019 

Askim 29,60% 810 000 

Eidsberg 19,53% 535 000 

Spydeberg 10,67% 292 000 

Hobøl 10,67% 292 000 

Trøgstad 11,23% 307 000 

Skiptvet 9,04% 247 000 

Marker 9,26% 253 000 

 100,00% 2 736 000 

 

Pkt 3 
IØBR gis rett til innenfor den vedtatte låneramme for selskapet, jf. representantskapets 
vedtak i sak 17/04, å ta opp lån i 2019, for innkjøp av 2 biler som skal fungere som fremskutte 
enheter ved stasjonene i Skiptvet og Spydeberg.  Til dekning av kapitalkostnader for et 
låneopptak på 3 mill kr styrkes IØBR sin ramme med kr 300.000 til avdragsutgifter og kr 
75.000 til dekning av renteutgifter (2,5% rente). 
 
Kapitalutgiftene finansieres med innbetaling fra eierne slik: 
 



  

Kommune Andel Budsjett 2019 

Askim 29,60% 111 000 

Eidsberg 19,53% 73 238 

Spydeberg 10,67% 40 012 

Hobøl 10,67% 40 012 

Trøgstad 11,23% 42 113 

Skiptvet 9,04% 33 900 

Marker 9,26% 34 725 

 100,00% 375 000 

 
  
 Representantskapets vedtak: 
  
 
18/06 Suppleringsvalg til styret for IØBR 

 Det må velges ny styrerepresentant etter Freddy Hagen. 
 
Representantskapets vedtak: 

 
 
18/05 Status drift og økonomi  2018 
 Styreleder og brannsjef informerte kort om driftssituasjon og om regnskap pr dato 
  

Forslag til vedtak: 
Representantskapet tar informasjon fra styreleder og brannsjef til orientering  

 
 Representantskapets vedtak: 
 
 
Vedlegg: 

Budsjett med økonomiplan for 2019 - 2022 
Intensjonsavtale mellom Skiptvet kommune og de kommunene som fra 01.01.2020 danner 
Indre Østfold kommune 
Brev fra rådmennene om økonomiske rammebetingelser for budsjett- og 
økonomiplanarbeidet i interkommunale selskaper 
Notat fra Norconsult, datert 25.09.2018: Vurdering av ny organisering Spydeberg stasjon 
Brev fra mannskapene på stasjon I-3 Spydeberg Hobøl 

 


