
 

  
 
 
 
 
 

Sak 12/18 - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 
 

 

Styrets forslag til vedtak: 
 

1. Driftsbudsjett for brann 2019 vedtas med en netto ramme på 65,608 mnok. 

2. Driftsbudsjett for feier 2019 vedtas med en netto ramme på 14,338 mnok. 

3. Økonomiplan 2019 - 2022 vedtas. 

4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %.  

Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private 

vaktselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret. 

5. Investeringsbudsjett 2019 vedtas som foreslått med netto investeringer på 5,1 mnok 

med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak, ubrukte lånemidler 

og ubundet investeringsfond. Egenkapitalinnskuddet på 0,33 mnok finansieres ved 

bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Saksutredning 

 

 

Innledning 

Budsjett 2019 er utarbeidet etter samme prinsipper og mal som budsjett 2018. Det som skilte årets 

prosess fra tidligere er at den ble gjennomført tidligere på året, og selskapet oversendte til 

eierkommunene i juni sitt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. Styret håper 

dette har gitt eierkommunene tilstrekkelig tid til en grundig og synkronisert behandling før endelig 

vedtak i representantskapet 19.november 2018. 

 

Et robust og kvalitativt godt brann- og redningsvesen, dimensjonert etter sentrale forskrifter, er 

kostnadskrevende. ØRBs driftskostnader er, basert på KOSTRA-tall og for de enkelte 

eierkommuner, i all hovedsak lavere enn de respektive kommunegrupper.  Likeledes er 

utgiftsøkningen i ØRB (pr innbygger) lavere enn landet for øvrig. 

 

Øvre Romerike er preget av en sterk befolkningsvekst. Det utløser krav om størrelse og 

bemanning av brann- og redningsvesenet. Likeledes ser vi en trend med et stadig økende antall 

oppdrag. Kombinert med vedvarende utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde 

deltidsmannskaper samt den pågående fortetting og bygging i høyden, ser selskapet behovet for å 

innføre nye både tilsettings-/vaktordninger og kapasiteter. 

 

ØRB har de senere år fokusert på en god og bevisst økonomistyring, og er stolte over å ha levert 

«på» budsjett eller mindreforbruk - uten å ha gått på akkord med tjenestenivået. 

 

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er styrets anbefaling for hvordan selskapet på 

et helhetlig vis kan ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av et relevant brann- og 

redningsvesen.  
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Vurdering 

 

Brann 
Budsjett 2019 sikrer finansieringen av et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike iht 

ROS analyse og sak om dokumentasjon av brannvesenet. Dette inkluderer den siste 

heltidsstillingen ved beredskapen på Jessheim.   

 

Budsjett 2018 ligger til grunn for budsjett 2019, med en deflator på 2,8 %. I tillegg kommer tiltak 

utenfor ordinær lønns- og prisvekst som beskrevet i budsjett- og økonomiplan dokumentet. 

 

Rammen for 2018 er korrigert, ved uttrekk av kostnader til 110 og IUA, før den er lagt til grunn 

for beregning av deflator. Et konsekvensjustert budsjett for 2019, dvs en ren videreføring av 

aktivitetene i 2018 korrigert for lønns- og prisvekst samt vedtak med økonomiske konsekvenser, 

gir en nettoramme Brann for 2019 på kr 65,608 mnok. Det tilsvarer en økning fra korrigert 2018-

ramme på 1,915 mnok utover deflator. Følgende budsjettbelastende tiltak (utover lønns-/prisvekst) 

er innarbeidet i budsjettforslaget: 

 

 Stilling Beredskap Jessheim, heltidsturnus (0,876 mnok) 

 2 stillinger dagberedskap i Nes (1,5 mnok) 

 Økte kostnader til DGI (0,3 mnok) 

 Økte finanskostnader (0,015 mnok) 

 

Ovenstående gir en budsjettbelastning på totalt 2,691 mnok. At disse har latt seg innarbeide i 

budsjettforslaget, uten en tilsvarende økning i nettorammen, har sin årsak i at det er identifisert og 

foreslått budsjettavlastende tiltak i underkant av 0,8 mnok (ref pkt 3.1.2 i Budsjett- og 

økonomiplan dokument). 

 

I tillegg er det innen rammen, dvs uten at de utløser endringer i rammebehov utover deflator, 

aktivert nye tiltak/ny kapasitet tilsvarende ca 0,7 mnok (ref pkt 3.1.3 i Budsjett- og økonomiplan 

dokument). 

 

Det bemerkes særlig at høydeberedskap er lagt inn i investeringsplanen i 2022, ref pkt 3.1.4 i 

budsjettdokumentet. Bakgrunnen for dette er en egen utredning (vedlagt), som selskapets styre 

behandlet i sitt møte 18. juni 2018 og fattet følgende vedtak (sak 22/18): 

 

«ØRB har behov for høydeberedskap som egen ressurs, primært for å redde liv, men også verdier. 

I tillegg vil dette være et viktig HMS-tiltak.» 

 

Feier 
Budsjettforslaget innebærer en økning på 0,49 mnok sammenlignet med budsjett 2018. Dette gir 

en pris pr pipeløp som er 1,4 % høyere enn fjoråret.  

 

Antall stillinger i 2018 videreføres inn i 2019, og det arbeides med å tilsette i vakante stillinger.  

Selskapet har ansatt stillinger innenfor forebyggende og HMS. Dette er funksjoner som utøver en 

betydelig jobb for hele selskapet, og økningen i budsjett fra 2018 til 2019 er i hovedsak knyttet til 

oppgavene disse vil utføre for feieravdelingen.  

 

 



 

3 

 

 

Vedlegg 

 

1. Budsjett ØRB 2019, inkl økonomi- og investeringsplan 2019 – 2022 (med 4 vedlegg) 

2. Utredning, «Behovet for høydeberedskap på Øvre Romerike» 

 


