
 

 

 

 

 

 

Sak 25/19 – Tillegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023 
 

 

Bakgrunn 

Representantskapet behandlet i sitt møte den 17.9.19, sak 15/19 – årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-

2023. Det ble fattet følgende vedtak: 

 

1. Driftsbudsjett for brann 2020 vedtas med en netto ramme på 71,427 mnok. 

2. Driftsbudsjett for feier 2020 vedtas med en netto ramme på 14,869 mnok. 

3. Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas. 

4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,6 %.  

Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private 

vaktselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret. 

5. Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med netto investeringer på 6,4 mnok med 

levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. 

Egenkapitalinnskuddet på 0,375 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

6. Styret forutsetter at eierkommunene gjennomfører nødvendig vedlikehold/oppgraderinger 

knyttet til Arbeidstilsynets krav/pålegg og avvik 

7. De budsjettmessige konsekvensene av vedtak fattet i sak 21.19 klargjøres for 

eierkommunene og innarbeides etter politisk behandling i kommunene i ØRB sitt budsjett. 

 

 

I denne saken redegjøres det for punkt 7 i vedtaket, de økonomiske effektene på drift og investering som 

følge av vedtaket gjort i sak 21/19 i samme møte. Det legges også frem økonomiske effekter for investering 

i nytt røykdykkersamband, samt reforhandling av avtalen med NRBR.  

 

  



 

 

 

Økonomisk effekt for drift 
 

Tilleggene for driftsbudsjettet oppsummeres i tabell: 

 
 

 

Nye varige tiltak 

 

Reforhandlingen av avtale med NRBR vedrørende førsteinnsats er påbegynt i 2019. Det er fremlagt et 

forslag fra NRBR om en felles avtale, som omfatter både førsteinnsats i Gjerdrum, ny avtale om bistand 

med høyderedskap som flyttes nærmere grensen til ØRB, samt en førsteinnsatsavtale for området 

Auli/Rånåsfoss som er flyttet fra Sørum til Nes kommune ifm grensejustering.  

ØRB betaler i dag i underkant av 1,2 mnok for førsteinnsats i Gjerdrum. Det nye avtaleforslaget betyr en 

økning i årlige kostnader på 1,1 mnok.  

 

Oppgradering av brannstasjoner 

Vi viser til Representantskapets møte 17.09.19 punkt 3 sak 21/19 hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

Fram til revidert selskapsavtale er på plass, skal selskapet innarbeide nødvendige kostnader 

til slike investeringer i budsjett. Det gjelder også kostnader stasjonseiere tidligere har 

forskuttert i eierkommunene. 

 

Selskapet skal innarbeide kostnadene til investeringene/ oppgraderingene ved stasjonene i årsbudsjett 2020 

og økonomiplan 2020 - 2023. Dette foreslås gjort som økte driftskostnader i form av tilleggsavtaler til 

husleieavtalene, med en nedbetaling til den aktuelle eierkommune. Kostnadene er basert på overslag og 

kalkyler, samt noen konkrete tall. 

Totalt gir de oppgraderinger som er planlagt /utført hos eierkommunene en økonomisk belastning på 

selskapets drift med 1,65 mnok fra 2020, og anslagvis ytterligere 0,4 mnok fra 2021. 

  

Rammetilskudd vedtatt 17.9.19 71 427 000

Tillegg i drift, utover budsjettsak 15/19, 17.9.19 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Nye varige tiltak:

Ny avtale med NRBR (førsteinnsats Gjerdrum / 

høyderedskap / grensejustering Nes-Sørum) 1 100 000 Årlig økning i kostnad 

Oppgradering Jessheim brannstasjon 950 000 Årlig økning i husleiekostnad

Oppgradering Eidsvoll brannstasjon 500 000 Årlig økning i husleiekostnad

Vaskehall Nannestad brannstasjon 80 000 Årlig økning i husleiekostnad

Oppgradering Nes brannstasjon 400 000 Anslag på årlig økning i husleiekostnad

Oppgradering Hurdal brannstasjon 120 000 Årlig økning i husleiekostnad

Økte administrative kostnader jfr utfordringene i selskapet 3 000 000 Årlig økning i driftskostnad

Sum nye tiltak 5 750 000 400 000 0 0

Engangstiltak:

Utredning ny stasjon nord / øst 300 000

Ny selskapsavtale 200 000

Sum engangstiltak: 500 000 0 0 0

Sum endringer i rammebehov 6 250 000 400 000 0 0

Tilleggsbehov drift 2020 - 2023



 

 

 

Økte administrative kostnader jamfør varslingssakene 

Selskapet har økt behov for administrativ kapasitet, samt ytterligere tiltak innenfor HMS og 

kompetanseheving. For å imøtekomme dette behovet, styrkes budsjett 2020 med ytterligere 3 mnok.  

 

 

Engangstiltak 

 

Utredning av ny stasjon nord/øst  

I sak 21/19, punkt 2, ble følgende vedtatt: 

 

Styret gis i oppdrag å gjøre en ny gjennomgang av fornyings- og kapasitetsbehovet i 

nordøstlige deler av regionen. Det må planlegges og forberedes for kasernerte mannskaper for 

å møte både kompetanseutfordringene og kapasitetsutfordringene i regionen.  

 

Selskapet fremlegger forslag om bistand av ekstern kompetanse til denne oppgaven, med en ramme på 0,3 

mnok 

 

Ny selskapsavtale 

Selskapet har behov for oppgradering av styrende dokumenter og fremmer derfor forslag om ekstern 

bistand til revidering av gjeldende selskapsavtale. Forslag til ramme er 0,2 mnok. 

 

 

Økonomisk effekt investering 
 

Tilleggene i investeringsbudsjettet oppsummeres i tabell: 

 
 

Røykdykkersamband 

Revisjon har godkjent bruk av investeringsmidler til anskaffelse av røykdykkersamband. Styret vil derfor 

foreslå at dette utstyret finansieres gjennom en revidert investeringsplan for 2020. 

 

Ny hovedbrannstasjon 

Vi viser til Representantskapets møte 17.09.19 i sak 17/19 og sak 21/19.  

Styret har fått i oppdrag å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny hovedbrannstasjon for 

Øvre Romerike. Plasseringen av stasjonen skal ivareta selskapets behov for optimal dekning av brann og 

redningstjenester i regionen og i tråd med Norconsult sine anbefalinger. Selskapet vil innarbeide 

kostnadene selskapet får i planperioden til utredning av ny hovedbrannstasjon i forslag til budsjett. 

 

Investeringene som er planlagt her vil medføre et tillegg på finanskostnader på kr 345 000,- i 2020 og  

kr 75 000,- i 2021.  

Tillegg i investering, utover budsjettsak 15/19, 17.9.19 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Røykdykkersamband 1 800 000

Utredning ny brannstasjon 2 000 000 1 000 000 Anslag basert på ekstern bistand

Sum endringer i investeringsbehov 3 800 000 1 000 000 0 0

Tilleggsbehov investering 2020 - 2023



 

 

 

Oppsummering drift og investering BRANN 
 

De fremlagte tilleggsmomenter vil ha følgende effekt på ØRBs behov for rammetilskudd i 2020 – 2023.  

 

Det bemerkes særskilt at alle engangstiltak er direkte konsekvens av vedtak foretatt av eierne i 

Representantskapet. 

 

 
Tilleggene er linjene merket grønt i tabellen 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 Kommentar

Ramme foregående år 65 608 000 75 217 000 82 130 000 89 725 000

Ramme foregående år, konsekvensjustert 66 408 000 78 107 000 85 050 000 89 795 000

Deflator 3,1 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % SSB-tall fra 2020 (lønn 3,6%-pris 1,5%), 2021 

(lønn 4% - pris 2%)

Endring i kr 2 034 000 5 538 000 5 795 000 3 210 000

Rammetilskudd inkl deflator 67 642 000 80 755 000 87 925 000 92 935 000

Rammetilskudd inkl nye varige tiltak 75 217 000 82 130 000 89 725 000 92 935 000

Rammetilskudd (konsekv, deflator, varige og 

engangstiltak)

77 117 000 83 170 000 89 725 000 92 935 000

Økninger utover lønns- og prisvekst 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Konsekvensjustering:

Økning i styrehonorar 150 000

Endring av SF 2404 ift godtgjøring deltid 190 000

Inntekter ifm helseoppdrag - bortfall av inntekt 150 000 Tiltak i budsjett 2019. Helsenettverkets 

avgjørelse

Bemanning og drift av høyderedskap 2 500 000 2 500 000 Halvårseffekt i investeringsåret, oppbemanning 

året etter

Finanskostnader, ref investeringsbudsjett/-plan 310 000 390 000 420 000 70 000 Beregnes iht investeringsplan

Sum konsekvensjustering 800 000 2 890 000 2 920 000 70 000

Nye varige tiltak:

Forebyggendepersonell 900 000 110 000 innbyggere passeres i løpet av 2019. 

Beredskap Nes, 2 stillinger dagberedskap 1 800 000 Økt dagkasernering fra 2 til 4 medarbeidere 

(prisjustert 2019-ramme)

Økte driftskostnader beredskap (etterslep/vedlikehold/lisens) 1 700 000 Etterslep drift beredskap

Økt kostnad til DGI 50 000 Bakgrunn faktura 1.halvår og estimat, utover 

ordinær prisvekst

Øvelsesanlegg beredskap (leie av plass på eksisterende 

anlegg)

200 000 Mister muligheten på OSL (til nå vært gratis 

bruk)

Reforhandlet avtale om tjenestekjøp UK (regnskap/lønn) 200 000 Reforhandling pågår 2019

Ny avtale med NRBR (førsteinnsats Gjerdrum / 

høyderedskap / grensejustering Nes-Sørum) 1 100 000 Reforhandling pågår 2019

Oppgradering Jessheim brannstasjon 950 000 Årlig økning i husleiekostnad

Oppgradering Eidsvoll brannstasjon 500 000 Årlig økning i husleiekostnad

Vaskehall Nannestad brannstasjon 80 000 Årlig økning i husleiekostnad

Oppgradering Nes brannstasjon 400 000 Anslag på årlig økning i husleiekostnad

Oppgradering Hurdal brannstasjon 120 000 Årlig økning i husleiekostnad

Økte administrative kostnader jfr utfordringene i selskapet 3 000 000 Årlig økning i driftskostnad

Ekstra finanskonstander som følge av investering 340 000 75 000 Røykdykkersamband og utredning ny stasjon

Sum nye tiltak 8 240 000 1 375 000 1 800 000 0

Engangstiltak:

Utredning iht mandat fra Representantskapsmøte 29.4.19 400 000 Konsekvens av eiernes vedtak

Nedgravde oljetanker, 1 stilling innen brann 1 000 000 1 040 000 Konsekvens av eiernes vedtak

Utredning ny stasjon nord / øst 300 000 Konsekvens av eiernes vedtak

Ny selskapsavtale 200 000 Konsekvens av eiernes vedtak

Sum engangstiltak: 1 900 000 1 040 000 0 0

Budsjettavlastende tiltak:

Generell effektivisering, reduserte kostnader og økte 

inntekter

-665 000

Sum budsjettavlastende tiltak -665 000 0 0 0

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan



 

 

De fremlagte tillegg vil ha følgende effekt på ØRBs behov for investering i 2020 – 2023.  

 

 
        Tilleggene er linjene merket grønt i tabellen 

 

Tilføring av prosjektet for utredning av ny brannstasjon, medfører at ØRB vil overstige tillatt låneramme i 

2020 med bakgrunn i de beregninger som foreligger pr 1.oktober i forhold til nedbetaling av gjeld og 

låneopptak i 2019.  

 

Selskapets låneramme er begrenset i selskapsavtalens § 14, oppad til 25 mnok. Selskapet har fått i oppdrag 

av Representantskapet å utarbeide ny selskapsavtale i 2020. For å kunne gjennomføre de investeringer som 

nå er forventet, foreslås det i denne saken å vedta en økning av selskapets mulighet til å lånefinansiere 

investeringer, inntil ny selskapsavtale er på plass. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

1. Driftsbudsjett for brann 2020 vedtas med en netto ramme på 77,117 mnok. 

2. Driftsbudsjett for feier 2020 vedtas med en netto ramme på 14,869 mnok. 

3. Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas. 

4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,6 %.  

Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktselskaper i tråd 

med endringen av rettsgebyret. 

5. Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med netto investeringer på 10,2 mnok med levetid 

på 17 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet 

på 0,375 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

6. Styret forutsetter at eierkommunene gjennomfører nødvendig vedlikehold/oppgraderinger knyttet 

til Arbeidstilsynets krav/pålegg og avvik 

7. Selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme 

på 35 MNOK – innenfor selskapets budsjettramme, inntil ny selskapsavtale er på plass. 

 

 

tall i hele tusen 2020 2021 2022 2023

Mannskaps-/tankbil 5 000 4 000

Høyderedskap 6 500

Røykdykkersamband 1 800

Utredning ny brannstasjon 2 000 1 000

Brannutstyr 600 700 800 800

Skogbrannenhet 300

ATV 250 250

Lettbiler 250 250 300

Egenkapitalinnskudd KLP 375 420 480 540

MVA 2 488 2 113 1 200 275

Totalt ØRB 13 063 11 233 6 480 1 915

MVA-kompensasjon -2 488 -2 113 -1 200 -275

Salg av utstyr

Låneopptak / ubrukte lånemidler -10 200 -8 700 -4 800 -1 100

Bruk av disposisjonsfond -375 -420 -480 -540

Sum finansiering -13 063 -11 233 -6 480 -1 915

Netto 0 0 0 0

Investeringsplan 2020 - 2023


