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Protokoll fra representantskapsmøte i 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS 27.9.2021 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Ullensaker kommune  

Tid: 15.00 – 17.00 

 

 

Til stede:  Eidsvoll   Ordfører John-Erik Vika 

Hurdal    Ordfører Paul Johan Moltzau 

Nannestad   Ordfører Hans Thue 

Nes    Ordfører Grete Sjøli 

   Ullensaker   Varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud 

 

Fra adm:  Styreleder   Tore Olsen Pran 

Daglig leder    Anders Løberg 

   Protokollfører    Mette Rogn 

   Eierstyringssekretariatet Rune Storstein 

 

Ikke til stede:  Gjerdrum   Ordfører Anders Østensen 

   Ullensaker   Ordfører Eyvind Schumacher 

    

 

  

Dato: 27.9.21 
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Saker 

 

Sak 10/21: Godkjenning av innkalling og saksliste  

   

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble besluttet å behandle sak 15 

først, og deretter de øvrige sakene i den rekkefølgen som fremkom av 

innkallingen. 

Enstemmig  

 

 

Sak 11/21: Valg av representanter til signering av protokoll 

I henhold til selskapsavtalen skal protokollen underskrives av to representanter i tillegg til 

Representantskapets leder. 

 

Vedtak: I tillegg til representantskapets leder underskrives protokollen av 

ordfører Paul Johan Moltzau og ordfører John-Erik Vika.  

Enstemmig 

 

 

Sak 12/21: Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 

   

Votering: 

 

Nes fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1: 

Driftsbudsjettet for brann 2022 vedtas med en netto ramme på 92,191 mnok. 

Utøkning av dagkasernering utsettes, og kostander i budsjett og økonomiplan 

forbundet med dette tas inntil videre ut. 

 

Forslaget falt med 6 stemmer mot 2 (Nes). 

 

Nes fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: 

Økonomiplan 2022 - 2025 tas til orientering. Utøkning av dagkasernering 

utsettes, og kostander i budsjett og økonomiplan forbundet med dette tas inntil 

videre ut. 

   

Forslaget falt med 6 stemmer mot 2 (Nes). 

 

  Hurdal fremmet følgende endringsforslag til punkt 3: 

Vi ber om at ØRBR i kommende økonomiplanperiode forholder seg til den 

økonomiske ramma for 2021, justert for deflator og befolkningsvekst. Vi vil 

oppfordre ØRBR til å gjennomgå interne krav og rutiner til deltidsmannskaper 

for å bedre rekrutteringssituasjonen, spesielt i Nes. 

   

Forslaget falt med 7 stemmer mot 1 (Hurdal) 
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Vedtak: 

   

1. Driftsbudsjett for brann 2022 vedtas med en netto ramme på 92,191 mnok. 

2. Driftsbudsjett for feier 2022 vedtas med en netto ramme på 17,711 mnok. 

3. Økonomiplan 2022 - 2025 tas til orientering. 

4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,1 %.  

Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private 

vaktselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret. 

5. Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med netto investeringer på 

12,813 mnok med levetid på 17 år. Investeringene finansieres ved 

låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,35 mnok 

finansieres ved overføring fra drift. 

Enstemmig 

    

  

Sak 13/21: Status ny selskapsavtale 

Representantskapets medlemmer informerte om status i arbeidet med ny 

selskapsavtale for ØRB, som er til behandling i eierkommunene. 

 

Kommunene har kommet noe ulikt i behandlingen. Ullensaker og Eidsvoll har 

hatt behandlinger i formannskapet, mens Hurdal har behandlet saken i både 

formannskap og kommunestyret. Nes kommune har utsatt sin behandling til 

26.oktober. Nannestad har behandlet saken i formannskapet, men saken ble 

utsatt og kommer opp på nytt denne uken. 

 

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering. 

  Enstemmig 

 

 

Sak 14/21: Møteplan 2022 

 

  For 2022 vedtas representantskaps- og eiermøter således: 

 

a. Representantskapsmøter:  

 - mandag 25. april kl. 15.00 

 - mandag 26. september kl. 15.00 

 - mandag 28.november kl. 15.00 

 

b. Eiermøte 

 - mandag 30. mai kl. 15.00 

  Enstemmig 
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Sak 15/21: Orientering om drift, økonomi, brannstasjoner og brannordning 

Styreleder orienterte litt om utfordringene ift deltidsmannskaper og rekruttering 

nå og videre fremover. Øvrig orientering om drift, økonomi mm ble gitt av 

brannsjef. 

  

Vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering.  

2. Representantskapsleder og styreleder gjennomfører sonderingsmøte med   

NRBR. 

  Enstemmig 

 

 

 

 

 

Jessheim 27.9.2021 

 

 

 

____________________     _______________________   _____________________ 

         Hans Thue               Paul Johan Moltzau          John-Erik Vika  

Leder Representantskap            

 

 

 

 

 

 

 


