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Referat fra eiermøte i 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS 30.5.2022 

Sted: Ullr, kommunestyresalen i Ullensaker rådhus 

Tid: 15.00 – 17.00 

 

 

Til stede:  Eidsvoll   Ordfører Hege Svendsen 

   Hurdal    Ordfører Paul J. Moltzau    

   Nannestad   Ordfører Hans Thue 

   Nes     Ordfører Grete Sjøli 

       Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen 

   Ullensaker   Ordfører Eyvind J. Schumacher 

       Rådmann Erling Kristiansen 

   Gjerdrum   Ordfører Anders Østensen 

  

   Styrets nestleder  Per Egil Moseng 

   Konst. Daglig leder  Fredrik Frøland 

   Eierstyringssekretariat Rune Storstein 

       Klaus H. Wike 

  

   Referent   Mette Rogn 

 

Ikke til stede:  Gjerdrum   Kommunedirektør Frits Arne Eriksen 

   Nannestad   Kommunedirektør Runar Kristiansen 

   Hurdal    Rådmann Kjetil Kokkim 

   Eidsvoll   Kommunedirektør Knut Haugestad 

 

Dato: 26.9.22 
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Saker 

 

Sak 1/22: Status økonomi / drift  

Sak 2/22: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 

Sak 3/22: Status og fremdrift ny brannordning 

Sak 4/22: Status og prosess ny selskapsavtale 

Sak 5/22: Ansettelse av ny brann- og redningssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 1/22: Status økonomi / drift  

Gjennomgang av økonomisk status pr 1.tertial.  

 

Mindreforbruk på 1,47 mnok knyttet til vakanser. Prognose pr nå tilsvarer ca 2 

mnok i mindreforbruk ved årsslutt. For selvkostområdet er det et mindreforbruk 

pr 1.tertial på 0,2 mnok.  

 

Sak 2/22: Budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026 

Konstituert daglig leder orienterte om forutsetningene fra selskapet og tiltak som 

er lagt i det foreløpige budsjettforslaget fra administrasjonen, både for 2023 og i 

planperioden. 

 

Sak 3/22: Status og fremdrift ny brannordning 

Konstituert daglig leder orienterte om prosesser i alle kommuner, 

omorganiseringen i Nes og Eidsvoll. Ordfører/kommunedirektør i hver kommune 

orienterte om prosessene i sine kommuner. 

  

 Hurdal: 330 tusen er vedtatt for oppgradering av de mest nødvendige HMS-

tiltakene. Midler for bygging er lagt i budsjett- og økonomiplan. Det er 

lokalisering som gjenstår å bli enige om. Målet for kommunen er ferdigstilt 

stasjon i 2024.  

 

Nannestad: Kommunedirektørens forfall gjør at status er begrenset. Selskapet 

har avholdt møte med administrasjon i Nannestad kommune. Forankring inn i 

kommunen er viktig å få på plass 
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Nes: Politiske prosesserer i gang, og det er pekt ut 3 aktuelle tomter som er lagt 

ut på høring ifm kommunedelplan (1 på Årnes, 2 i Vormsund). Finansiering ses 

på ifm budsjettprosess 2023 – 2026. Midlertidige tiltak er i rute, og det er gjort 

raske og gode beslutninger for å få kasernert drift på plass 1.6.22  

 

Eidsvoll: Kommunedirektørens forfall gjør at status er begrenset. Det arbeides 

med en områdeplan for det området på Myhrer hvor brannstasjonen ligger. 

Selskapet har avholdt møte med administrasjonen i Eidsvoll kommune. Det må 

gjennomføres en bedre bygningsteknisk analyse med tanke på 

utbygging/nybygg. 

   

Når det gjelder Feiring, må det undersøkes mer ift muligheter for utbygging på 

eksisterende tomt, evt alternative tomter. Brannstasjonen eies av privat 

utbygger, og er utenfor den eierstrukturen som gjelder våre øvrige lokasjoner. 

 

Ullensaker: Politisk sak oppe 24.mai, hvor det ble satt av 350 tusen til 

gjennomgang av KVU’en (KS1) og 150 tusen til en gjennomgang av 

tomtealternativet. KS1 er planlagt ferdig i oktober.  

 

Det ble diskutert prosessen rundt «bestilling» fra ØRB til kommunene ved 

behov for ny stasjon, størrelse mm. ØRB baserer sine behov på kommunal 

ROS, ØRB ROS og beredskapsanalyser. Det presiseres at det arbeides utfra 

behovslister, ikke ønskelister. Konklusjonen er at representantskapet skal inn i 

prosess rundt avgjørelser knyttet til bygging av nye brannstasjoner.  

 

Sak 4/22: Status og prosess ny selskapsavtale 

Status fremlagt fra selskapets side. Politisk behandling ferdig i flere kommuner.  

 

Sak 5/22:  Ansettelse av ny brann- og redningssjef 

Styrets nestleder informerte eiermøtet om prosessen med ansettelse av ny 

brann- og redningssjef. Styret velger å lyse ut stillingen på nytt.  

 

Representantskapets leder påpeker at det vektlegges stabil ledelse i årene 

fremover, og at prosessene som er gjennomført siste par årene legger et godt 

grunnlag for å få til dette.  

 

 

 

 

 

 

Jessheim 30.5.2022 

 

 

 


