Sak 7/17 – Årsregnskap og årsmelding 2016

Bakgrunn
Selskapets styre behandlet årsregnskap og årsmelding for 2016 den 15.2.17 (sak 2/17). Årsmeldingen
inneholder etter styrets vurdering de forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og forhold
som er av vesentlig betydning for selskapet og det fattet følgende vedtak:
1. Styret avlegger årsregnskap og årsmelding som fremlagt.
2. Styret anbefaler at representantskapet avsetter årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr
2 575 680,- til disposisjonsfond.
Med bakgrunn i systemsvikt ifm EHF-fakturering kom fakturaen for tjenestekjøp fra Ullensaker
kommune ikke inn i selskapets regnskap innenfor fristen. Dette ble oppdaget etter at regnskapet var
avlagt i møtet 15.02.17.
Etter avklaring med revisjon er regnskapet rettet, og styret behandlet korrigert årsregnskap og
årsmelding for 2016 den 27.3.2017 (sak 11/17) og fattet følgende vedtak:
1. Styret avlegger årsregnskap og årsmelding som fremlagt.
2. Styret anbefaler at representantskapet avsetter årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr
2 235 978,- til disposisjonsfond.
I henhold til forskriften skal regnskapet godkjennes av representantskapet innen 30.april.

Brannstatistikk 2016
Som et supplement til vedlagt årsmelding gjengis i det etterfølgende brannstatistikk for 2016, samt en
noe mer detaljert oversikt over regnskapsført overtid i selskapet.
Hendelses type
Unødig alarm

ØRB
2016
430

Unødig vaktselskap

74

Falsk alarm

34

Unødig Innbruddsalarm

38

Unødvendig oppdrag
Trafikkulykke

77
192

Akutt forurensning

22

Bilbrann

29

Bygningsbrann

50

Pipebrann

24

Annen brann

84

Brannhindrende tiltak

76

Annen assistanse

261

Bistand Helse

152

Bistand Politi

22

RVR-oppdrag

30

Totalt antall hendelser

1595

Andel
totalt
i%

Forklaring

27 % Feil bruk / feil ved alarm tilknyttet 110
5 % Feil bruk/feil ved boliger tilknyttet private vaktselskap
2 % Utløst håndmelder med vilje / uhell
2 % Feil bruk / feil ved innbruddsalarm tilknyttet 110
5 % Varslet oppdrag som ikke er reelt
12 % Alle kjøretøy involvert i ulykke med materiell- eller personskade
1 % Lekkasje av brannfarlige og miljøfarlige stoffer
2 % Brann i alle type kjøretøy
3 % Åpen flamme i alle type bygninger
2 % Brann i skorstein
5 % Bålbrenning, skog- og markbrann, søppelkasse- og containerbrann mm
5 % Utrykning med tiltak som hindrer utvikling til brann, f.eks tørrkoking
16 % Oppdrag brannvesenet bistår, f.eks heisstopp og naturhendelser
10 % Bistand ambulansetjeneste og kommunal helsetjeneste
1 % Bistand politiet,f.eks redningsoppdrag, opplåsing av dører, trafikkdirigering mm
2 % Oppdrag som bistår med skadebegrensning, f.eks vannlekasje
100 %

Branner utgjør en stadig mindre del av det totale antallet hendelser. Vi registrerer samtidig en økning i
antallet helseoppdrag. Dette skyldes blant annet at ambulansetjenesten stadig oftere er opptatt i eller
utenfor vår region. Et bedre samarbeid de siste årene har også medført at vi oftere blir tilkalt for å bistå
ambulansen med å løse oppdrag de tidligere gjennomførte alene. En stor andel av oppdragene er
bistand til de kommunale helsetjenestene. Det faktureres ikke for bistands- og assistanseoppdragene.
Antallet unødvendige hendelser øker også. Selv om selskapet arbeider aktivt med å redusere antall
unødige hendelser, får vi i vår region hvert år mange nye virksomheter med alarmoverføring til
brannvesenet. Samtidig er trenden at stadig flere varsler redningsetatene før de har tilstrekkelig
oversikt over situasjonen. Det var ingen som omkom i branner på Øvre Romerike i 2016.
Totalt ble det loggført i underkant av 1600 oppdrag på Øvre Romerike. Disse fordeler seg kommunevis
som følger;
Oppdrag pr kommune
Ullensaker
674
Nes
340
Eidsvoll
314
Nannestad
147
Hurdal
65
Gjerdrum
55

Etter etableringen av ØRB har det vært en svak vekst i antall oppdrag.

Overtidskostnader i selskapet
Selskapet har i regnskapet en tilsynelatende stor andel utbetaling av overtid sammenlignet med andre
virksomheter. Hovedtyngden av selskapets utgifter til overtid er knyttet til beredskapen, og herunder
overtid iht særavtaler / HTA ifm utrykning. Forbruket på posten er variabel og avhengig av når på
døgnet, hvor lenge en utrykning pågår og antall utrykninger totalt.
66 % av overtidskostnadene er direkte knyttet til utrykninger ved våre deltidsstasjoner.
Overtid på Jessheim, som er kasernert bemanning er knyttet til fravær, akutt eller i de tilfeller hvor
man ikke lykkes å skaffe vikar. Det er også overtidskostnader ved opplæring/kursing og
møtevirksomhet utenom arbeidstid da ansatte her har 100 % stilling. Overtid kan også skyldes større
hendelser der det kalles inn ekstra mannskaper. Dette utgjør totalt 33 % av selskapets
overtidskostnader. Det arbeides kontinuerlig med å minimere bruken av overtid på heltidsstasjonen
gjennom planlegging og styring.

Forslag til vedtak
1.
Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes som fremlagt
2.
Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 2 235 978,- avsettes til disposisjonsfond

