
 

  
 
 

 

 

 

 

Referat fra Eiermøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS  

28.mai 2018 
 

 

 

Tid:  13.00 – 15.00 

Sted: Ullensaker kommune, formannskapssalen 

 

Til stede: Eidsvoll  Varaordfører Einar Madsen (gikk 14.47) 

 Hurdal   Varaordfører Gunne Morgan Knai 

 Nannestad  Ordfører Hans Thue (kom 13.10) 

 Nes    Ordfører Grete Sjøli (gikk kl 14.35) 

 Ullensaker  Ordfører Tom Staahle (gikk kl 14.00) 

    Rådmann Rune Hallingstad (gikk kl 14.42) 

 Gjerdrum  Ordfører Anders Østensen 

 

 Styreleder   Hans Petter Karlsen 

 Daglig leder  John Arne Karlsen 

   

 Referent  Mette Rogn 

 

 

Saker: 

 

Sak 1/18: STATUS ØKONOMI / DRIFT  

Sak 2/18:   HØYDEBEREDSKAP 

Sak 3/18: FEIERTJENESTEN, TILTAK 

Sak 4/18: BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 -2022, FORUTSETNINGER OG 

RAMMER 

Sak 5/18: EVENTUELT 

 

  



 

Sak 1/18: STATUS ØKONOMI / DRIFT  
Styreleder la frem for eiermøtet status for selskapet pr 1.kvartal.  

 

Selskapet melder om prognose for 2018 i balanse for Brann, og et mindreforbruk på 

2,1 mnok på Feier, primært med bakgrunn i vakanser. 

 

Antall oppdrag er pr 1.tertial 5,2 % høyere enn samme periode i fjor.  

 

Det ankommer ny mannskapsbil til Årnes og ny tankbil til Jessheim i løpet av 

sommeren. Selskapet har etablert ny nettside, Facebook og twitter, og alle 

protokoller og saksfremlegg ligger nå elektronisk på nettsidene til ØRB. 

 

 

Sak 2/18:  HØYDEBEREDSKAP  
Eierne ba i eiermøtet 12.6.17, sak 2/17, om en utredning av behov for 

høydeberedskap. Brannsjefen presenterte utkastet for eiermøtet.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har uttalt; 

Det er kommunestyret som i prinsippet bestemmer hva slags bygg som skal 

bygges, og hva slags beredskap kommunen skal ha. 

Kommunens politikere må da også innse at hvis de i reguleringsplaner 

åpner for bygging av høyhus, vil det få konsekvenser for brannvesenets 

beredskap. 

  

ØRB har i dag ikke egen høyderedskap, men en avtale med OSL og NRBR som 

bistår ved tilgjengelighet. Disse gir i tillegg ikke tilfredsstillende responstid, og i 

kritiske situasjoner vil det være stor forskjell på utkall av egen ressurs kontra 

dagens tilgjengelige ressurser. Selskapets brannbiler har i dag bærbare skyvestiger, 

som gir mannskapene mulighet til å nå opp til 3.etasje. I den forbindelse minnes det 

om at det er begrenset hva som er mulig og tillatt ift HMS krav. Blant annet mener 

Arbeidstilsynet at stige er uegnet til redning av mennesker. 

 

Det vises for øvrig til vedlagt presentasjon om høyderedskap 

 

Beslutningsgrunnlaget skal behandles i styret, og legges frem for kommunene 

sammen med budsjettet, før det endelig behandles i representantskapet.  

 

Eierne forventer at utredningen beskriver godt risiko ved ulike 

beredskapsordninger, behovet for økning av bemanning og om samspillet med 

NRBR og OSL er organisert for maksimal utnyttelse. 

   

  



 

Sak 3/18:  FEIERTJENESTEN, TILTAK   

 Brannsjefen la frem presentasjonen om feiervesenet.  

 

Øvre Romerike har pr i dag ca 41 000 enheter, hvorav ca 2 800 er fritidsboliger. 

Området som dekkes er over 2 000 km2, og har stor variasjon fra store 

boligkomplekser, rekkehus, eneboliger, hytter og til fyringsanlegg i industri.  

 

Feiervesenet er i gang med forberedelsene til en modell hvor feiing- og 

tilsynsfrekvensen er basert på risiko. Før 2016 skulle dette skje etter behov og minst 

en gang hvert 4.år, såkalt behovsprøvd feie- og tilsynstjeneste. Innføringen av 

risikobasert feie- og tilsynstjeneste etableres fra høsten 2018, herunder innføring av 

nye tekniske løsninger. 

 

Dagens feiervesen har utfordringer med å rekruttere og beholde, og en rekke tiltak 

er satt i gang.  

 

Eierne er opptatt av at selskapet prioriterer arbeidet med de enhetene hvor det er 

høyest risiko, og samarbeid med kommunens tjenester blir viktig i dette. Det bør 

også legges en plan for god informasjon til brukerne i samarbeid med kommunene. 

 

 

 

Sak 4/18:  BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 -2022, 

FORUTSETNINGER OG RAMMER   

 Styreleder la frem utkast til budsjettramme 2019, økonomiplan 2019 – 2022 og 

investeringsplan for eiermøtet. 

 

Styreleder ba kommunene ha spesielt fokus på selvkostområdet knyttet til det årlige 

gebyret for feiing- og tilsyn. Det ble presisert at selskapet har siden 2016 tilbakeført 

betydelige midler til kommunenes selvkostfond, i tillegg til å ha redusert kostnad pr 

pipeløp som faktureres eierkommunene. 

 

Kostratallene for brann viser at kommunene ligger godt an i sine respektive 

kostragrupper, og kostnaden er mindre enn for landsgjennomsnittet og fylket for 

øvrig. 

 

Befolkningen på Øvre Romerike øker mer enn sentrale prognoser tilsier, og 

endringen fra 2017 – 2018 lå 0,65 % over Akershus fylkeskommune sine prognoser 

for området. Det er lite som tilsier at denne veksten skal avta i planperioden, og 

selskapet forventer å nå 110 000 innbyggere før 2020. 

 

I økonomiplanen for 2018 – 2021 lå det for 2019 inne økning av bemanning på 

Jessheim fra totalt 19 – 20 medarbeidere, og behov for etablering av dagkasernering 

av beredskapsstyrken på Årnes brannstasjon. Tidligere dokumentert behov er ikke 

endret, slik at behovet videreføres i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. 

 

Selskapet har behov for avklaring på hvordan selskapet skal budsjettere i forhold til 

husleie og pålegg fra arbeidstilsynet.  

 

Styreleder delte ut sammenfatning av påleggene på Jessheim og Eidsvoll.  



 

Prinsippet ift hvem som skal bære kostnadene på utbedringene blir viktig å få 

avklart så snart som mulig. Selskapet har ikke økonomi eller anledning til å 

investere i bygg som leies.  

 

Rådmannsgruppa har startet arbeidet med å se på selskapsavtale, så vil 

husleieavtale følge prinsippene som blir nedfelt i selskapsavtalen.  

 

Prinsippavklaring: ØRB ønsker at kostnadene til 110 og IUA ikke går gjennom 

ØRB men at fakturering av disse kostnadene direkte til eierkommunene. 

 

ØRB ønsker et forberedende møte med Representantskapet tidlig i høst, før 

behandlingen skjer i de respektive eierkommuner. Styreleder avklarer dette med 

Representantskapets leder. 

 

Konklusjon:  

1. Selskapet arbeider videre med forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 

2019 – 2022 med de signaler som ble gitt i møtet. Husleier budsjetteres iht 

gjeldende husleieavtale (inngått ved selskapets opprettelse). Selskapet 

budsjetterer ikke med økte kostnader tilknyttet utbedringer iht pålegg fra 

arbeidstilsynet, men forholder seg til at eierkommunene skal stille 

tilfredsstillende lokaler til rådighet. 

2. ØRB legger opp til en omlegging ift fakturering av kostnad 110 og IUA, 

slik at kostnadene belastes direkte eierkommunene fra 2019. 

 

  

 

Jessheim 28.5.18 


